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Kwadrat pierwszy,

w którym 

otwieram pudełko 

i wszystko się zaczyna.

3



― To  już  chyba  wszystko.  -  Krzysztof  otrzepał  ręce

o spodnie. 

― Masz, daj im te klucze i sprawa załatwiona.

Rozejrzeliśmy się. Puste pomieszczenia w niczym nie przy-

pominały  dawnego domu.  Po  podłodze  walały  się  gazety

i folie do pakowania, ściany straszyły różnej wielkości pro-

stokątami, duchami obrazów, luster i szaf zbyt długo stoją-

cych w tym samym miejscu. Ostatnie meble zsunięte razem

na  środek  czekały  jeszcze  na  wyniesienie,  ale  wszystkie

dyspozycje  w  tej  sprawie  zostały  już  wydane.  Krzysztof

spieszył  się,  oni  zresztą  też.  Chciałem  odwlec  chociaż  na

chwilę  moment  ostatecznego  opuszczenia  tego  miejsca.

Wtedy zobaczyłem jeszcze coś.

― A to? - zdjąłem z szafy nieźle zakurzone, tekturowe pu-

dełko.

― To? - zawahał się chwilę. - To wyrzuć. Cześć!

I  poszedł.  Trzasnęły  drzwi  auta,  zaburczał  silnik  i  tyle

go widziałem. Dziwne. Domyślałem się, co jest w tym pudle.

Właściwie, to byłem prawie pewien. Nie chciał zatrzymać?

Nie  chciał  nawet  zajrzeć?  Może  specjalnie  udawał,  że  go

wcześniej nie zauważył.

Miałem wtedy pięć albo sześć lat. On był starszy tyle, co

zawsze, chociaż czasami mi się zdawało, że ta różnica raz

jest większa, a raz mniejsza. Krzysztof był najukochańszym
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wnusiem naszej prababki Eudokii. Ona starała się tego nie

okazywać, ale ja to czułem.

Mieliśmy w domu czarno-biały telewizor, który odbierał

dwie stacje: jedną polską przy dobrej pogodzie, a drugą ra-

dziecką bez względu na pogodę. Krzysztofowi nie przeszka-

dzało,  że nie  wszystko rozumie.  Tę bajkę mógłby oglądać

bez przerwy, a mógł tylko raz w tygodniu.  Scen, które się

rozgrywały, gdy z jakichś powodów nie można było zdążyć

na seans, wolę nie opisywać. Pewnego dnia nadawanie bajki

się skończyło. Ja chętnie oglądałem inne, ale dla niego to był

koniec świata.  Mniej więcej piątego dnia po końcu świata

prababka Eudokia oświadczyła, że zrobi mu takie lalki. Pra-

babka Eudokia była już prawie ślepa, gdy na prośbę Krzysz-

tofa i ku rozpaczy naszej matki podjęła się uszycia Kubisia

i Całej  Reszty.  Wyciągnęła  igły,  nici  i  kolorowe  szmatki

i przez ponad miesiąc szyła dla niego lalki.  Szyła jakby na

pamięć, szyła bardziej palcami niż oczami, a jednak ani razu

nie widziałem, by się ukłuła. Widziałem je podczas ich po-

wstawania, potem może raz, przypadkiem. Nie przypomina-

ły oryginałów, szyła przecież ze słuchu. Rozumiała dobrze

rosyjski,  ukraiński  i  kilka  podobnych języków. Lubiła  słu-

chać telewizji. 

― A na co mnie obraz, przecież ja wszystko słyszę, – mó-

wiła – czy ja życia nie znam? Z jednego słowa cała historia

się rodzi.
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Te figurki stały się dla Krzysztofa największym skarbem. Ni-

gdy nie pozwolił mi potrzymać w ręku choćby jednej z nich.

Strzegł ich zazdrośnie, bo pudła z zabawkami nie udało mi

się odnaleźć, a wierzcie mi, próbowałem wiele razy. Byłem

za mały, by podejrzewać ich o taki spisek - pudło schowane

było w szafie prababki.

Podniosłem wieko pudełka. Były wszystkie.

― Czy dziś już jest jutro? - zapytał ktoś w środku i, nie cze-

kając na odpowiedź, zaczął gramolić się do wyjścia.

― Dziwne - odezwał się drugi głos. - Czuję się, jak by dziś

było pojutrze, albo jeszcze później…

― Albo wczoraj było trochę za duże - odpowiedział jakiś

cienki głosik.

Miś Kubiś powstał jako pierwszy. Był to niezwykle kwadra-

towy miś.  Prababka Eudokia obszyła kolorowym płótnem

pudełko po lekach na serce, które wtedy zażywała. Wnętrze

wypełniła  grochem.  Rogi  pudełka  zapadły  się  z  czasem,

a miś uzupełniany był grochem jeszcze kilka razy. Jego kwa-

dratowość pozostała jednak widoczna i w postaci i w myśle-

niu.

Pewnie zdarzyło się wam od czasu do czasu natknąć się

podczas spaceru na chodnik, który niespodziewanie skręcał

pod kątem prostym. Takie zakręty nie są w naturze osób

spieszących się bardzo, a tym bardziej gdzieś spóźnionych.

Naturalną rzeczą jest wtedy pójście na skróty, jeśli nie przez

biedne  rogi  trawnika,  osaczonego  przez  tenże  chodnik,
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to na pewno po najkrótszej linii, a nie wzdłuż krawędzi. Ku-

biś tymczasem myślał na sposób kubiczny czyli tak kwadra-

towo,  jak  to  możliwe.  Ci,  którzy  myślą  linearnie,  nawet

nie podejrzewają możliwości takiego rozumku.

Następne lalki  były  już  zgrabniejsze  i  bardziej  udane.

Hieronim Hfaścik był osłem. W jego rodzinie wszyscy mieli

imiona  rozpoczynające  się  na  H.  Hieronim  wyrażał  swe

emocje w nadzwyczaj ośli sposób i nawet skrót jego imienia

i nazwiska wskazywał na niezwykle oślą naturę. Radość, żal

oraz inne emocje objawiały się bowiem w tym samym ryku:

hi-hfaaaa  i  jedynie  ilość  a na  końcu odróżniała  jedno od

drugiego. Zamieszkiwał on Pagórek na Końcu Sadu, ale za-

zwyczaj trudno było go tam spotkać. Hieronim, jak to osioł,

nie potrzebował wiele, jedynie własnego kąta. Były to dwa

płotki  uplecione  z  wierzbowych  gałęzi  i  oparte  o  siebie

brzegami.  Ponieważ osioł nie lubił zbytnio się oddalać od

swego miejsca, zazwyczaj ciągnął je za sobą. W ten sposób

zawsze był u siebie, chociaż jego przyjaciele mieli z tego po-

wodu kłopot z określeniem, gdzie to aktualnie jest.

Hieronim  często  odwiedzał  pewnego  Ptaka.  Powinie-

nem wam od razu powiedzieć, jaki to ptak, bo na ptakach

znam się całkiem dobrze, ale z tym mam problem. On sam

od dawna już zgłębia tajemnicę swego pochodzenia  i  od-

krył, że jedna, bardzo stara gałąź rodu pochodzi od Pucha-

czy,  druga  zaś,  równie  wiekowa,  od Puszczyków.  Czymże

więc jestem, zapytuje siebie codziennie, patrząc na wykres
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genealogiczny swojego drzewa rodowego,  zawieszony na-

przeciw wejścia. Drzewo to jest tak symetryczne, że nie spo-

sób  uznać  przewagi  którejkolwiek  strony,  a  być  pół  tym,

a pół tamtym wydawało się Ptakowi mało eleganckie.

― To może Puchaszczyk?

― Absolutnie!

W jednym Ptak się ze mną zgodził - zawsze jest jakieś  pu,

które przecież oddaje jego naturę tak samo doskonale jak

hi-hfaaa - osła. Jeśli na końcu Pu dodać jeszcze mały haczyk,

wygląda to dość interesująco, a nawet intrygująco i tajemni-

czo. Proszę państwa, oto Pu’!

Pu’  zamieszkuje  Księgozbiór,  ale  kolekcjonuje  też  Tablice

i Znaki,  które  przecież  są  równie  ważną  informacją,

co Książki.

Ma w swoich zbiorach żółte ostrzeżenia:

ZAKAZ W_P.._..AD_ANIA _SÓW

oraz nieco zszarzałe:

NIE DOTYCZY ZA_PATRZENIA,
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a obok trochę mniejszą tabliczkę:

NIE DO.._.. ZA_PA_RZENIA.

Przed wejściem do Księgozbioru tkwi jeszcze w trawie mała

wskazówka:

S..NUJ ZIELE_

Ptak Pu’ nie wyrzuca żadnych słów ani nawet liter, po-

nieważ twierdzi, że skoro już je ktoś wydrukował lub napi-

sał, a straciły własne znaczenie, powinno się je użyć do cze-

goś  innego.  Jeśli  więc  kiedyś  stwierdzicie,  że  brak  wam

słów, to już wiecie, do kogo pójść. Znacie drogę?

Księgozbiór jest przedziwną budowlą z wielką werandą

od strony południowej, obrośnięta bluszczem, nieco prze-

krzywioną w kierunku wschodnim. Światło, które wpada do

środka  przez  okrągłe  okienka,  rozjarza  wirujące  drobiny

kurzu. Oprócz rycin i portretów rozwieszonych na ścianach,

resztę miejsca zajmują książki. Hieronim, który jest osłem

bardzo oczytanym, często odwiedza to miejsce. Jego ulubio-

nym autorem jest Koń Fucjusz, ale zasadniczo czyta wszyst-

ko, co znajdzie w zasobach Księgozbioru.
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Jest  też Pysiaczek.  Z przedstawieniem tej  postaci  pój-

dzie łatwo, ponieważ nie wiadomo dokładnie czym on jest.

Pysiaczek  jest  niewielkim  stworzonkiem  i  właściwie  to

wszystko, co trzeba o nim wiedzieć.

Prababka Eudokia szyła,  dopóki  jej  starczyło sił  i  gałgan-

ków, jest więc jeszcze Cała Reszta, ale poznacie ich w odpo-

wiednim czasie. Obiecuję.
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Kwadrat drugi,

w którym nie ma bloga, 
chociaż właściwie to jest.
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Zając zbiegał z pagórka. Nikt nigdy nie widział jeszcze Zają-

ca zbiegającego W Taki Sposób!

― B.. b.. b.. - wydyszał Zając, gdy znalazł się już na dole.

― Buraczki? - zgadywał nieśmiało Pysiaczek.

― Blo... - Zającowi udało się wziąć trochę większy oddech.

― Bloniki - ucieszył się Kubiś. - Najlepiej czerwone.

Zając znów posiniał.

― BLOOOG! - krzyknął. - Gdzie jest blog?

― A czy to jest dużo większe niż Niewielkie Stworzonko? -

upewniał się Pysiaczek.

Zając machnął tylko łapką.

― Nikodem dał nam komputer, żebyśmy pisali blog. Każdy

swój. Bo potem miał być konkurs i mieliśmy wygrać mnó-

stwo różności. I teraz pyta, czy już mamy, bo już pora.

― Aaaaa...  –  Pysiaczek  już  sobie  wszystko  przypomniał.

Zając  często  używał  dziwacznych  słów,  jakby  zapomniał

zwykłych  określeń.  –  Pamiętnik!  Wspominałeś  kiedyś

o tym.

― Trzeba było tak od razu, Zającu.

― Więc, co z twoim blogiem, Kubisiu?

― Cóż...  -  zastanowił  się  Kubiś.  -  Miałem  pisać  o  życiu

pszczół i o sposobach zdobywania miodu. Ale, gdy tylko za-

czynałem pisać,  to komputer zaczynał  mruczeć w bardzo

miły sposób i prawa łapka zawsze mi zjeżdżała na taki przy-

cisk, co zjada literki. To bardzo zabawny przycisk, wiesz, Za-

jącu? On...
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― Dobra, dobra, co dalej, Kubisiu? - niecierpliwił się Zając.

― Otóż lewa łapka zatrzymywała  się  na  z,  co  właściwie

było  na  temat,  bo  zzzzzzzzzzzzzzzzzz jest  bardzo  częste

w życiu pszczół, ale w żaden sposób nie potrafiłem poza to

zzz  wyjść.  Postanowiłem  więc  pisać  o  pielęgnacji  jabłoni

i o tym,  co  dobrego  można  zrobić  z  jabłek.  Ale  on  wciąż

mruczał i... i...

― O, rety! - Zając przeciągnął sobie łapką po pyszczku, jak-

by  poprzyklejane  miał  do  wąsów  mnóstwo  kubisiowego

zzzzzzzzzzzzzzz.

― No  właśnie.  –  ciągnął  nie  zrażony  tym  Kubiś  -  Kiedy

chciałem napisać  jabłko to musiałem trzymać jedną łapką

'Shift', a drugą sięgnąć po 'l'. A z takimi słowami jak żłąźń,

żęśćła albo śćłyń było jeszcze gorzej. 

― Nie ma takich słów!

― Nie ma? Nie ma, bo nie udało mi się ich napisać! I ta łap-

ka  mi  uciekała,  więc  przycisnąłem  klawisz  prawdziwym

jabłkiem i odwróciłem się do 'z', a potem okazało się, że to

jabłko samo napisało trzy pełne linijki czegoś. Więc mam

tylko te trzy linijki. Reszta jest w mojej głowie, gdybyś kiedy

potrzebował.

Zając lekko się trząsł, jakby nagle zrobiło się mu zimno.

― A  ty,  Wydro?  -  Zając  zupełnie  nie  rozumiał,  dlaczego

ktoś taki jak wydra miałby pisać bloga. Wydry z samej swej

natury nie wzbudzały w nim zaufania i uosabiały w pełni

nieodpowiedzialność oraz nieprzewidywalność.
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― Ho, ho! - cmoknęła Wydra. - Ja, rozumiesz, opracowałam

teorię pływania na dwadzieścia sposobów, ale teoria pływa-

nia najlepiej wychodzi mi w praktyce. To siedzenie i pisanie

jest strasznie nudne, poza tym nie chciałam budzić Kubisia.

Pomysł z Wydrą od początku wydawał się ryzykowny, nie

dlatego, że komputer nie był tak do końca wodoodporny, ale

wydry są po prostu z natury nieobliczalne. Zając liczył jed-

nak  na  to,  że  żadna  inna  wydra  nigdy  nic  nie  napisała.

Uświadomił sobie właśnie, że miał rację i że ta prawda do-

tyczy również tej Wydry. Jeżeli wąsy Zająca miałyby coś wy-

rażać, to wiecie już o czym myślał Zając, gdyż wąsy zwisały

mu coraz bardziej i bardziej w dół. Najpierw wyglądały jak

dwadzieścia minut po ósmej, a zaraz potem jak za dwadzie-

ścia pięć szósta.

― Ja mam bloga - powiedział cichutko Pysiaczek. - Tak mi

się przynajmniej wydaje. Tak sądzę.

Pysiaczek podał mu gruby zeszyt, zapisany drobnym macz-

kiem.

― Co to jest? - zdziwił się Zając.

― Bo mówiłeś, że blog to taki pamiętnik, prawda? - ode-

zwał się jeszcze ciszej Pysiaczek. Zając usiadł i zaczął prze-

glądać.

― Yhyy... - mruknął Zając, zagłębiając się w lekturze.

― Pysiaczku, to jest świetne! - wąsy Zająca uniosły się do

góry. - Oczywiście przepisałeś to wszystko do komputera?

― To znaczy... bo ja... widzisz...
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― Co?

― Bo  ja,  jak  wiesz,  jestem  Niewielkim  Stworzonkiem

i jeszcze nie radzę sobie z tym - powiedział szybciutko Py-

siaczek. – Więc pisaliśmy go codziennie razem z Pu’, to zna-

czy,  że  on  pisał  wszystko,  co  mu  opowiadałem,  a  potem

jeszcze dodawał swoje historie.

― Nie wiem, Zającu – wtrącił się Pu’ w obronie Pysiaczka –

nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że te komputery

i Tak Zwana Technologia Multimedialna, cokolwiek to zna-

czy,  to jedna wielka katastrofa.  To zagłada dla szlachetnej

sztuki  kaligrafii,  epistolografii,  prowadzenia  latopisów

i kronik. Porzucenie piór, atramentu czy ołówków powodu-

je, że pisze się za szybko i byle co. Nie przerywaj! Poczyta-

łem sobie co nieco blogów przy okazji. Gdyby miały być pi-

sane ręcznie, brzmiałyby zupełnie inaczej. Papier to tworzy-

wo szlachetne. Wybacz,  porównując pisanie do… hmmm...

rzeźbiarstwa, na przykład, to wszystkie komputerowe pa-

miętniki są rzeźbieniem w budyniu.

― Budyń? – zainteresował się Kubiś.

― Więc to wszystko jest tylko na papierze?!?

― Nooo... tak. Przecież to już jest napisane. Nie podoba ci

się mój charakter pisma? – nastroszył się  Pu’.  – Mam dy-

plom z kaligrafii i listy gratulacyjne z Uniwersytetu w... No,

nieważne. Mam.
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Zając był zrozpaczony. Jego przyjaciele trochę mniej, ale za

to zmartwieni byli zrozpaczeniem Zająca. Ciszę przerwała

Wydra:

― A ty, Zającu, masz jakiś blog?

― Mam! Oczywiście! Założyłem nawet kilka blogów, jeden

pod tytułem  O tym, jak dobrze organizować czas, zakładać

ogródek, dbać o kondycję, zdrowo się odżywiać, jak prowa-

dzić konwersacje i negocjacje i dbać o dobre maniery, jak pa-

nować nad sobą i zachowywać spokój w każdej sytuacji. Dru-

gi  z  zupełnie  innego  zakresu:  O  korzyściach  płynących

z uprawy wczesnej odmiany marchwi.

― Zającu! To wspaniale.

― Tak, tylko widzisz... - Zając zaczął rysować prawą łapką

kółko na piasku, wpatrując się przy tym uparcie w swój ry-

sunek - tak się skupiłem nad tytułem i szablonem graficz-

nym, zbierałem materiały,  badałem popularność tematyki,

planowałem mapę działania, że jeszcze nic nie napisałem!

Chciałem się profesjonalnie przygotować do pracy.  Myśla-

łem więc, że wy... I co teraz będzie?

― Ja myślę - powiedział powoli, ale stanowczo Kubiś - że

to  dobra  pora  na  piknik.  I  przekąski,  oczywiście.  Tak  się

składa, że mamy wszystko gotowe. Blogi niech sobie będą,

dadzą sobie radę bez nas, a my bez nich jeszcze lepiej. Zają-

cu, poniesiesz kocyk.

― Tak, to chyba dobry pomysł, Kubisiu - potulnie zgodził

się Zając.
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― Jedynie słuszny w tej sytuacji. Hieronim, idziesz?

― Już, już, zaraz was dogonię - wymruczał Hieronim.

Przyjaciele  poszli  pod  Piknikową  Jabłonkę,  a  tymczasem

Hieronim zakończył kolejny wpis na swoim blogu  Opowie-

ści z Megabajtowego Sadu.  Pisał codziennie, czasem nawet

dwa razy dziennie, odkąd tylko Nikodem przyniósł im kom-

puter. Zawsze też sprawdzał, jak komentuje jego wpisy Cała

Reszta oraz wielu mieszkańców Całkiem Innych Sadów. Blo-

ga jednak nie zgłosił  do żadnego konkursu.  Kto by chciał

głosować na blog takiego osła jak on...
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Kwadrat trzeci,

w którym Pysiaczek 
nie spotkał dytyramba.

Wcale.
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Zając, wsparty na łokciach, leżał pod jabłonką i obser-

wował, jak kilka mrówek bezskutecznie próbuje wciągnąć

chrząszcza na kopczyk. Chrząszcz był ogromny, połyskliwie

granatowy i  całkiem martwy.  W niczym to jednak mrów-

kom nie pomagało. Jeśli kiedykolwiek zdarzyło się wam ob-

serwować te małe istoty, to może zauważyliście, że cierpli-

wie i uparcie dążą do swoich celów, nawet, jeśli podczas tej

pracy ktoś wydziobie połowę z nich. Albo rozdepcze. Zając,

widząc te pozornie beznadziejne wysiłki, próbował pomóc

im niewielkim patyczkiem, ale wzbudzał tym tylko popłoch

i zamieszanie. Zupełnie tego nie rozumiał. Mrówki wydawa-

ły mu się stworzeniami dobrze zorganizowanymi i rozsąd-

nymi.  Powinny zrozumieć jego intencje i  okazać wdzięcz-

ność za pomoc.

Nieco dalej  Pysiaczek pomagał  Kubisiowi  przygotowywać

jabłka do suszenia. Wydłubywał z gniazd nasiennych małe

czarne pestki  i  wrzucał do woreczka.  Kubiś rozkładał po-

krojone jabłka na płótnie rozpiętym na konstrukcji z paty-

ków. Hieronim, który miał wprawę w budowaniu z patyków

różnych niewielkich budowli, pracował nad tym rusztowa-

niem cały poranek, ale chyba tylko rozpięte płótno trzymało

to wszystko w jednym kawałku. W pewnym momencie Py-

siaczek przypomniał sobie coś i zapytał:

― Kubisiu, a czy dytyramby to to samo co dyrdymały?

― Nie - odezwał się Zając, zanim Kubiś dotarł do końca py-

tania. - Dyrdymały to jest gatunek czegoś, a dytyramby cze-
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goś zupełnie innego. Poza tym dytyramby są o wiele więk-

sze.

Pysiaczka  wcale  nie  ucieszył  fakt,  że  dytyramby  są  duże.

A nawet większe. Zwłaszcza od Pysiaczka.

― A czy one są miłe? - zapytał nieśmiało.

― Tak - odparł krótko Zając. Zbyt krótko.

― A czy one są przyjazne Pysiaczkom?

― To zbyt daleko idące wnioski,  niemniej  jednak można

tak sądzić.

― Czy one wiedzą,  jak się  właściwie zachować przy Py-

siaczkach? - dopytywał się dalej.

― W zachowaniu dytyrambów można zaobserwować ta-

kie, a nie inne, schematy zachowania właściwe temu gatun-

kowi. Bynajmniej nie należy zapominać, że w dniu dzisiej-

szym bieżącego roku nadal trwają czynności zmierzające do

rozwiązania, rozwiania i odpowiedzi na zasadnicze pytania

dotyczące życia dytyrambów. - odpowiedział Zając, nie od-

rywając wzroku od mrówek.

― Chciałem po prostu zapytać, czy one lubią Pysiaczki...

― Oooo, taaaak - odpowiedział Zając,  celując patyczkiem

w coś w trawie.

Pysiaczek już wiedział, że wcale nie chciał o to zapytać. Spo-

sób, w jaki Zając powiedział oooo, taaaak, wcale mu się nie

spodobał.
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― Głupie  mrówki,  znów  się  rozbiegły  -  mruknął  Zając

i usiadł. - Czy one nie rozumieją, że ja im chcę pomóc? Same

nigdy nie dadzą sobie rady...

Zając po raz pierwszy oderwał wzrok od kopczyka i spoj-

rzał na Pysiaczka i Kubisia. Zamierzał właśnie dać Pysiacz-

kowi wyczerpujący opis życia i zwyczajów dytyrambów. W

tym celu wstał i otrzepał się z liści i piasku. Taki wykład wy-

maga  właściwej  postawy.  Chciał  zacząć  od  słowa  otóż,

ale wyrwało  mu się  aj! a  potem jeszcze  kilka  podobnych

okrzyków. Przez miejsce, na którym usiadł, przebiegała bar-

dzo ważna mrówcza linia komunikacyjna, wyraźnie zresztą

przez mrówki oznakowana znakami poziomymi i pionowy-

mi.

― Mrówka! Siedzi mi na plecach! Aj! Dużo mrówek. - Zając

skakał na jednej nodze, nie zważając na mrówczą ścieżkę.

Potem zmienił nogę.

Gotowe – powiedział Kubiś – niech się suszą.  Wrócimy tu

przed zachodem słońca i schowamy, żeby nie zawilgotniały.

Chodźmy  Pysiaczku.  Do  zobaczenia  Zającu.  Skaczesz  dziś

nadzwyczaj... eee... skocznie...

― Aj! Oj! Ojojoj!

Pysiaczek ruszył za Kubisiem. Czuł się dziwnie. Jego małe

nóżki  chciały  iść  dużo  szybciej,  niżby  miał  na  to  ochotę,

a chociaż siedział z dala od mrówczej ścieżki, czuł się, jakby

go też oblazły mrówki. I że musi sobie podskoczyć. Bardzo.
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― Gdzie ty jesteś, Pysiaczku - zapytał Kubiś, bo jego przy-

jaciel był co chwila w innym miejscu.

― Nie wiem - powiedział Pysiaczek i to była prawda. Zda-

wało mu się, że goni go dytyramb, by go mocno przytulić.

― Słuchaj,  Pysiaczku -  powiedział  Kubiś.  -  Nie rozczaruj

się za bardzo, ale ja myślę, że dytyramby nie mają nawet po-

jęcia o twoim istnieniu. Ani moim. I wcale nie wiedzą, czy

nas lubią.

― Tak?  -  Pysiaczek  zatrzymał  się  gwałtownie,  a  nóżki

znów zaczęły go słuchać. - Jesteś tego pewien?

― Coraz bardziej  - potwierdził poważnie Kubiś.  – Podej-

rzewam również, że mrówki nie mają pojęcia o istnieniu za-

jęcy,  ani  zające o  potrzebach mrówek.  My mamy tylko to

szczęście,  że  dytyramby  żyją  w  zupełnie  innym  miejscu,

a zające i mrówki nie. Skoro dytyramby cię nigdy nie spo-

tkały, co mogą o tobie wiedzieć? Skoro istnieją gdzie indziej,

cóż im przyjdzie po Pysiaczkach czy Kubisiach? I nie wiem,

czy na takie spotkanie są w ogóle gotowe. Dopóki nie będą

chciały nam pomagać, możemy być zupełnie spokojni.

Uszli już spory kawałek drogi i skaczący na jednej nodze Za-

jąc zrobił się bardzo mały. Kubiś mruczał coś pod nosem,

a Pysiaczek szedł spokojny i bardzo zadowolony.

― Trochę zmęczył mnie ten Zając.

― Mnie też, Pysiaczku.
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A gdy przeszli jeszcze kawałek, Pysiaczek znów się ode-

zwał. 

― Wiesz, Kubisiu, mam nadzieję, że nie spotkamy dziś dy-

tyrambów.

I tak się właśnie stało, mimo, że poszli aż do rzeczki i wróci-

li  całkiem inną drogą. Mrówki tymczasem wciągnęły żuka

do swego kopczyka, zawiedzione nieco tym, że upolowanie

Zająca zakończył się niepowodzeniem.
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Kwadrat czwarty, 

w którym 
jeszcze nic się nie kończy.
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Gdy się już wszyscy zebrali, Zając chrząknął głośno i po-

wiedział bardzo uroczyście:

― Byłem właśnie u Nikodema i on powiedział, że jutro bę-

dzie koniec świata i żeby się przygotować.

Wszyscy ucichli, bo wiadomość ich nieco zaskoczyła.

― A gdzie? - zapytał Kubiś.

― Co: gdzie? - nie zrozumiał Zając.

― Gdzie będzie ten koniec?

― Jak to gdzie, jak to gdzie? Wszędzie!

Kubiś usiadł w trawie i mocno się zamyślił. Bardzo mocno.

Pysiaczek  milczał,  bo  nie  chciał  przeszkadzać  Kubisiowi,

ale powoli drżenie uszek zaczęło przesuwać się poza uszka,

tak, że już nie można było powiedzieć - ach, to tylko wiatr...

― A będą baloniki? - zapytał ostrożnie osioł.

― Hieronim! - fuknął Zając. Nabrał powietrza,  by powie-

dzieć jakieś bardzo długie zdanie, ale pierwszy odezwał się

Kubiś.

― Wiesz co,  Zającu, to bardzo dziwna sprawa. Jeżeli sta-

niesz sobie w Sadzie,  a  potem zaczniesz iść w dowolnym

kierunku, to wcześniej czy później dojdziesz na brzeg Sadu.

Na łąkę. Tam albo trochę bardziej w lewo, albo tam, prosto

na Księgozbiór, albo...

― Tak, tak - przerwał Zając - i co dalej?

― I  tak  sobie  myślę,  że  skoro  koniec  Sadu  jest  naokoło

Sadu, to koniec świata jest naokoło świata, ale... bo gdyby...

więc, jeżeli wszędzie...
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― Gdyby koniec Sadu był w środku Sadu, to by go wcale

nie było...  Ani końca,  ani Sadu - powiedział szybko Hiero-

nim, ratując myśl Kubisia w ostatniej chwili.

― Dziękuję, Hfaściku - westchnął Kubiś.

― Teraz nie ma, ale jutro będzie - powiedział stanowczo

Zając. - Wszędzie. Tak powiedział Nikodem. A jemu powie-

dział Krzysztof, a pamiętacie chyba, kim jest Krzysztof!

― A co jest za końcem świata? - zapytał Hieronim.

― Jakaś inna łąka pewnie - mruknął Kubiś, ale zanim Py-

siaczek zdążył się ucieszyć, Zając rzekł - Nie ma żadnej łąki!

Ani sadu, ani rzeki, ani Księgozbioru. Na końcu świata nie

ma nic! Nic!

― Jak to nic?

― Nic i już.

― To co jest?

― No nic właśnie.

― To jest tam nic czy nie ma nic? - niepokoił się coraz bar-

dziej Pysiaczek, który już od dawna nic nie rozumiał.

― Jest - powiedział spokojnie Kubiś - tak jak w moich sło-

iczkach, na końcu miodu jest nic. Ale z tym nic - nic się nie

da zrobić. Nie ma smaku.

― Krzyś mówił kiedyś - przypomniał sobie Ptak Pu’ - że

końca nie ma, że gdyby wyjść z domu i cały czas iść-iść-iść,

to się w końcu dojdzie w to samo miejsce. A to znaczy, że

koniec z jednej strony jest sklejony z końcem z drugiej stro-

ny, tak jak łąka z sadem.
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― O, tak! - ucieszył się Kubiś - mi się to zdarza codziennie!

A po drodze zwykle zdarza się domek Pysiaczka. Zazwyczaj.

Z tego wynika, że nic pojawia się wtedy i tylko tam, gdzie

kończy się coś innego, co wcześniej w tym miejscu było. –

Myśl  Kubisia  zatoczyła  idealny  kwadrat  i  teraz  zaczynała

drugie okrążenie. – Żeby stwierdzić z całą pewnością, czy to

nic już się pojawiło, czy też nie, potrzebny jest obserwator,

który to właśnie stwierdzi. – Pora na trzeci kwadrat. – Jeżeli

nic będzie wszędzie, to nie będzie miejsca dla obserwatora,

który, skoro go nie ma, nie stwierdzi, że nic jest już wszę-

dzie, a więc istnienie niczego wszędzie nie może być dowie-

dzione. – Czwarty kwadrat. – Istnienie obserwatora zaprze-

cza istnieniu niczego wszędzie. Poza tym obserwator – Ku-

biś spojrzał na Pysiaczka – powinien mieć kogoś do pomo-

cy, aby było mu raźniej i aby mógł to dodatkowo potwier-

dzić. Stąd wynika, że jeśli koniec świata nastąpi i nic pojawi

się  wszędzie,  nie  dowiemy się  o  tym.  –  Piąty  kwadrat.  –

Nie jest również pewne, czy koniec świata skutkuje niczym,

czy też może czymś innym.

Zając słuchał tego wszystkiego, cały czas nabierając po-

wietrza, żeby coś powiedzieć, aż w końcu machnął łapką. -

Róbcie, co chcecie. Ja idę się szykować. Jutro będzie koniec

i tyle.

― Co zamierzasz, Zającu? - zaciekawił się Kubiś.

― Zamierzam wykopać głębszą norę. 
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― Zające nie kopią nor, tylko króliki. A twoja nora jest chy-

ba odziedziczona po świstaku.

― To insynuacje - burknął Zając.

― Tunel  czasoprzestrzenny  byłby  odpowiedni  -  wtrącił

Hieronim.

― Właśnie, wykopię tunel. Wykopię tunel na wylot, jeżeli

sytuacja  tego  będzie  wymagała,  wyjdę  z  drugiej  strony

i przeczekam. A potem się zobaczy.

― To może my też chodźmy - Pysiaczek spojrzał na Kubi-

sia.

― Poczekaj chwilkę - powiedział Kubiś, a następnie zwró-

cił się do Zająca. - Obawiam się, Zającu, że w twoim rozumo-

waniu są pewne luki logiczne. Otóż…

― Oczywiście! Są luki. Właśnie taką lukę mam zamiar wy-

korzystać do ukrycia. To logiczne. Nie ma nic lepszego niż

luka. Dużą dziurę można zauważyć, ale luka to luka. W sam

raz dla takiego Zająca. Dobrze wam radzę, poszukajcie sobie

też jakiejś luki, bo moja jest, niestety, jednoosobowa.  Spo-

tkamy się, jak już będzie po wszystkim.

To powiedziawszy skoczył i zniknął w trawie.

Kubiś milczał chwilę, zastanawiając się, a Pysiaczek czekał

niecierpliwie, aż Kubiś skończy i coś powie.

― Chodźmy,  Pysiaczku  -  powiedział  wreszcie  Kubiś  i  to

było dokładnie to, co Pysiaczek chciał usłyszeć.

― To ja pójdę do ciebie, bo chyba mi się drzwi zatrzasnęły,

więc poczekałbym u ciebie, aż się odtrzasną, co?
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― Dobry pomysł. Pomożesz mi pilnować moich słoiczków

z miodem, żeby mi do nich nie wszedł koniec.  Będzie mi

raźniej, Pysiaczku, gdy zostaniesz ze mną.

― Dokładnie tak sobie pomyślałem, Kubisiu - ucieszył się

Pysiaczek. I poszli.

― A będą baloniki? - zapytał jeszcze raz osioł, ale nikt go

już nie usłyszał, bo wszyscy rozeszli się do swoich domków,

szykować się na koniec świata, który ma być już jutro. Niko-

dem mówił,  że jeśli  coś się nie uda,  zostanie wyznaczony

inny termin. Powie, kiedy. W końcu koniec świata nie zdarza

się co roku, jak urodziny czy coś, prawda?

― Na pewno zapomną o balonikach - mruknął Osioł i za-

czął skubać liście szczawiu, rozmyślając o tym, gdzie kończy

się nic.
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Kwadrat piąty

czyli kto ma oczy, 
niechaj słucha.
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Hieronim Hfaścik stał na pagórku i kiwał głową. 

Pagórek jest częścią Końca Sadu, ale to nie jest pewne, bo

przecież  ponad  ten  koniec  zawsze  wystawał.  Pewne  jest

jednak, że dzięki jego istnieniu cała reszta znajduje się w

dołku.  Lub co najmniej  niżej.  Hieronim spędzał  tam dużo

czasu, zwłaszcza w wietrzne przedpołudnia. I właśnie w ta-

kie przedpołudnie nadszedł Kubiś. Wdrapał się na pagórek,

usiadł obok i popatrzył w górę. Hieronim zaś patrzył w dół.

― To książka - powiedział Kubiś.

― Hi-hfaaa  -  odpowiedział  Hieronim.  Wiatr  przewrócił

jedną kartkę.

― Dał ci ją Ptak Pu’ ? - domyślił się po chwili.

― Hi-hfa...

Nie wiadomo na pewno, czy osioł umie czytać, a jeżeli umie,

to czy na pewno wszystko. Nie jest to aż tak istotne. Czasem

widać było tylko, że po prostu przygląda się, jak wiatr obra-

ca kartki. Osioł lubił, gdy wiatr to robił. To pomagało w roz-

myślaniu.

― To książka napisana przez Konia Fucjusza. Koń Fucjusz,

jak się domyślasz Kubisiu, był koniem. Koń ma wielki łeb.

To nieodzowne do pisania książek. Chociaż czasem, gdy to

czytam, wydaje mi się, że mam do czynienia z osłem. Na-

prawdę miał na imię Qiu, co znaczy po chińsku pagórek, po-

nieważ miał wyjątkowo duży łeb.

― Pewnie jest bardzo mądry, ten Fucjusz...

― O, tak. Jak każdy koń.
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Sam osioł twierdził, że umie czytać, ale że nie wszystko ro-

zumie. - To oczywiste - dodawał. - Nie może tak być, by osły

wszystko rozumiały, prawda?

― Zając też jest bardzo mądry - powiedział Kubiś do kępy

szczawiu. Szczaw zakołysał się potakująco, więc Kubiś cią-

gnął dalej - Ostatnio wpadłem do niego na przekąski i opo-

wiadał mi...

Kubiś zamknął oczy, żeby łatwiej było mu myśleć.

― No, o czym ci opowiadał? - nie wytrzymał osioł.

― O dygotaniu. Tak mi się wydaje... Albo o dyganiu parami

- powiedział  po chwili.  -  Być może chodziło mu o paradę

naci.

― O dyganiu?

― Na pewno parami.

Hieronim zwiesił głowę i przez chwilę żuł liście szczawiu.

Kubiś często pamiętał różne rzeczy częściami, żeby zmieści-

ły się w kwadratowym łepku.

― Zając opowiadał ci o paradygmatach?

― Ach, tak? - ucieszył się Kubiś - Tobie też?

― Nie. Osłom nikt nigdy nie opowiada o takich rzeczach.

To oczywiste, niestety.

― On jest mądry, ten Zając, prawda?

― Zając na pewno dużo wie.

― A ty, Hfaściku, jesteś mądry?

― Ja, Kubisiu, patrzę... oglądam... i to mi właściwie wystar-

czy - powiedział osioł, patrząc w trawę. - Hi-hfaaa!

― Ja też to bardzo lubię - przyznał Kubiś z noskiem zadar-

tym w chmury.
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― Dobrze jest, gdy wszystko jest na swoim miejscu - po-

wiedział Hieronim. - Widziałem wczoraj książkę w Księgo-

zbiorze, która za bardzo się wychylała i spadła. Nie mogłem

w to uwierzyć,  ale była całkiem pusta.  Same białe kartki.

Pewnie od tego uderzenia wysypały się z niej wszystkie lite-

ry.  Ptak Pu’ pracuje właśnie nad umieszczeniem ich z po-

wrotem. Pomyśl, co by to było, gdyby runął cały regał i po-

mieszały się słowa wszystkich książek...

― Runął regał Księgozbioru!? - zakrzyknął znienacka Za-

jąc. Nie zauważyli, kiedy się zjawił. Zając należał bowiem do

bardzo szybko zjawiających się zajęcy.

― Witaj,  Zającu. Hieronim właśnie opowiadał, że wszyst-

ko...

― Hi-hfaaa - potwierdził osioł.

― Tak, wiem już wszystko! Słyszałem! - przerwał Zając -

Czy aby Ptak nie ucierpiał?

― Ptak Pu’ był tu rano. Nie sądzę, by... to znaczy, nie wyglą-

dał na zmartwionego. Czymże jest cierpienie? Źródłem jego

jest wszelkie pragnienie, a to...

― Więc on nic nie wie! Trzeba przedsięwziąć odpowiednie

kroki!  Zabezpieczyć!  Oszacować!  Wiedziałem,  że  coś  wisi

w powietrzu. I spadnie! Ha! - i natychmiast pobiegł przed

siebie. Zając, musicie to wiedzieć, należał również do szyb-

ko oddalających się zajęcy i to do takich, które zawsze bie-

gną przed siebie, nigdy inaczej.

Kubiś spojrzał na osła, a osioł na Kubisia.

― O, tak.  Zając wie bardzo dużo - westchnął Hieronim. -

Tylko nie wiem, jak to możliwe, bo nigdy nie słucha.
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― Ale Pu’, czy nic mu się nie stało?

― Możesz być spokojny.

― A czy ja mam odpowiednie kroki?

― Jak najbardziej - odpowiedział Hieronim.

Więc Kubiś, całkiem spokojny, poszedł sobie swoim odpo-

wiednim krokiem, wymyślając po drodze rymowankę, po-

zwalającą zachować odpowiedni rytm dla właściwych kro-

ków, które właśnie przed się wziął.

Gdy wieje wielki wiatr

puf, puf...

nie jakiś powiew

puf, puf...

to zgina taki wiatr

puf, puf...

każde drzew-

o!

Lecz gdy przestaje wiać

puf, puf...

to jest go jakby mniej

puf, puf

zwłaszcza gdy zechce stać

puf, puf...

bardzo cich-

o!

36



37



Spodobało mu się to o! na końcu i pomyślał, że Pysiacz-

kowi też się spodoba, bo on zawsze podskakuje wysoko, gdy

natrafi na jakieś o! lub coś podobnego. A gdy tak szedł, spo-

tkał Zająca, który, dla odmiany, biegł w przeciwnym kierun-

ku.

― To inny księgozbiór! Albo inny ptak! Nie mam teraz cza-

su! - zawołał i pobiegł.

― Zające - powiedział głośno Kubiś - najbardziej są zająca-

mi, gdy biegną. Bo inaczej, to już mniej. Całkiem jak wiatr.

 Koń Fucjusz wspominał również o pagórkach, co jednak nie

poruszyło  Hieronima  tak,  jakbyśmy  się  tego  spodziewali.

Fucjusz zauważył, że ”jeśli usypując pagórek, przerwiesz ro-

botę, gdy zaledwie jednego kosza ziemi do jego ukończenia

brakuje, to tak jakbyś pagórka nie usypał. Jeśli chcąc ziemię

wyrównać, jeden kosz gruzu w rozpadlinę wsypałeś, toś już

pracę rozpoczął”.*

Hieronim zastał swój Koniec Sadu razem z Pagórkiem goto-

wym i kompletnym, pozwolił więc, by wiatr obrócił kolejną

stronę książki.

A nawet dwie.

*  Dialogi,  Konfucjusz  (Kong Fuzi),  Biblioteka filozofów  Ha-

chette 2008
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Kwadrat szósty, 

który zajmuje 
osiem minut.
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Zając szedł przodem. Nie patrzył przed siebie, ale wpa-

trywał się w coś, co niósł na wyciągniętej łapce. Przyjaciele

szli  za  nim,  rozmawiając  półgłosem.  Nagle  potknął  się

i wpadł wprost na Ptaka Pu', który rozkładał leżak po połu-

dniowej stronie Księgozbioru.

Zając podniósł się, spojrzał na Pu' i oznajmił triumfalnie -

osiem minut!

― Osiem minut? - zdziwił się Ptak Pu'.

― Dokładnie! - potwierdził Zając. - Od domku Kubisia do

Księgozbioru jest dokładnie osiem minut!

― Krokiem  Zająca  -  uściślił  zdyszany  Pysiaczek.  -  Czy

to dużo?

― Osiem minut to całkiem niewiele - powiedział Zając.  -

Chociaż ja sam mógłbym przebyć ten dystans o wiele szyb-

ciej.  Tak!  Muszę jeszcze raz zmierzyć tę drogę.  To znaczy

czas, oczywiście.

― Co tam masz, Zającu?

― Chronometr - Zając pokazał Pu’ zegarek, który niósł. Był

z niego bardzo dumny. Od kilku dni mierzył czas przeróż-

nych czynności i zapisywał w specjalnym dzienniku.

― Osiem minut potrzebuje światło, aby dotrzeć ze Słońca

na Ziemię - powiedział Hieronim zamiast powitania, niosąc

drugi leżak.

― Trzeba to sprawdzić - ucieszył się Zając i znów zaczął

notować coś w swoim dzienniku.
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― Czy  osiem  minut  to  dużo?  -  zapytał  Pysiaczek.  Leżał

w trawie z zamkniętymi oczami i noskiem zadartym w stro-

nę słońca.

― O, nie. To bardzo mało, Pysiaczku.

― Mniej niż osiem minut Zająca?

― To  nie  tak.  Przez  osiem  minut  światło  pokonuje  tak

wielką drogę, że trudno to sobie wyobrazić.

― Do Słońca jest tak daleko?

― Bardzo daleko - wyjaśnił Hieronim.

― Dalej niż co, na przykład?

― To jest dalej niż gdziekolwiek byś dotarł, Pysiaczku, idąc

bez przerwy przez całe swoje życie.

― A Zając? - upewniał się Pysiaczek.

― Zając też - powiedział Hieronim.

― Nie szkodzi - wtrącił się Kubiś. - Nie wybieramy się na

razie tak daleko. A czy światło spieszy się bardzo czy nie,

to grzać się w promieniach słońca jest bardzo przyjemnie.

- Nie doceniacie światła - powiedział Hieronim, poprawiając

się na leżaku. - Światło niesie informację. Dzięki światłu wi-

dzimy kolory i kształty.

― A gdzie ono to niesie? - zapytał Pysiaczek.

― Wszędzie.  Promienie  prosto  ze  Słońca  wpadają  tu

do nas i, na przykład, oświetlają to jabłko - Hieronim zadarł

głowę i pokazał wiszący nad nimi dojrzały owoc. Odbija się

od niego na wszystkie strony i trafia do oka Pysiaczka, Kubi-

sia  i  mojego  też.  I  nawet  tam,  gdzie  akurat  żadnego  oka
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nie ma. Wszędzie.  Wtedy Kubiś może powiedzieć: jakie to

piękne, czerwone jabłko.

― Zabawne. Dokładnie to chciałem powiedzieć - ucieszył

się Kubiś.

― To właśnie światło przyniosło ci informację o kolorze i

kształcie, a płynie ono tak gęsto, że nie ma żadnej w nim

przerwy.

― Czy można wyprzedzić światło? Czy Zając mógłby? do-

pytywał się Pysiaczek.

― Obawiam się, że nie - powiedział Hieronim. - Wyobraź

sobie, że Ptak Pu’ przygotował ciepłe przekąski i wysłał cie-

bie, Pysiaczku, byś powiedział o tym Kubisiowi.

― Podoba mi się ten pomysł - wtrącił Kubiś.

― Tak,  Pysiaczek  biegnie  więc  do  Kubisia  z  informacją,

a w tym czasie  przekąski  stygną.  Mógłbym jednak wysłać

Zająca. On dotarłby szybciej, ale to też wymaga nieco czasu.

Gdyby się jednak Pu’ umówił z Kubisiem, że wyśle mu sło-

necznego zajączka za  pomocą lusterka,  to  Kubiś  dostanie

wiadomość natychmiast. Jednak, żeby dostać się tu, na Zie-

mię, światło potrzebuje aż ośmiu minut.

― I gdyby na Słońcu mieszkał jakiś inny Ptak Pu’, to jego

przekąski chyba by wystygły w tym czasie - rozważał pół-

głosem Kubiś. - Dlatego na przekąski przychodzę do ciebie,

a nie do tamtego.

― A gdyby Zając wyprzedził światło, to co by się stało? -

Ta myśl nie dawała Pysiaczkowi spokoju.
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Hieronim spojrzał  bezradnie  na Ptaka Pu’.  Ten nastroszył

się okropnie i mruczał chwilę sam do siebie.

― Gdybyś to ty,  Pysiaczku, był takim pysiaczkiem super-

słonecznym i biegał szybciej od światła, to wyobraź sobie,

że ja jestem tu, gdzie jestem - kombinował Pu’ - a ty stoisz

przed domkiem Kubisia. Macham do ciebie, światło niesie

tę informację, powiedzmy, przez całe osiem minut.

― Jak ze Słońca.

― Tak jakby, powiedzmy, że światło potrzebuje osiem mi-

nut, żeby przebiec drogę ode mnie do domku Kubisia.

― No dobrze, i co dalej - zaciekawił się Kubiś.

― Wtedy Pysiaczek macha do mnie i natychmiast biegnie

w  moją  stronę,  a  ponieważ  biegnie  szybciej  niż  światło,

przybiega pierwszy, odwraca się i co widzi?

― Widzi światło, które dociera z informacją o machającym

Pysiaczku - zgadywał Kubiś.

― Brawo! Zobaczyłby sam siebie w miejscu, gdzie już by

go przecież nie było.

To nie bardzo spodobało się Pysiaczkowi. Czy to możliwe,

żeby był widoczny w miejscu, gdzie go nie ma? Czy z tego

nie wynika, że nie widać go w miejscu, w którym jest? Gdy-

by było inaczej,  byłoby go wtedy dwóch. Czy w ogóle coś

jest na pewno, jeśli widać coś, czego tam nie ma? Wszystkie

te pytania przemknęły przez Pysiaczka z prędkością światła

i gdyby już nie leżał, to z pewnością by upadł.
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― A  gwiazdy?  -zastanawiał  się  Hieronim.  -  Są  przecież

o wiele dalej niż Słońce.

― Ach, gwiazdy - westchnął Ptak Pu’. - W chwili, gdy docie-

ra do nas ich światło, być może od dawna już nie istnieją.

Tego było już za wiele. Pysiaczek wstał i zaczął iść, jakby nic

nie  widział.  Przewrócił  stolik  z  sokiem jabłkowym,  który

wylał się wprost w zagłębienie leżaka Hieronima.

― Hi-hfaaaa! - przeraził się osioł.

Wtedy  Pysiaczek  zdrętwiał  i  skutkiem  tego  przestał  iść.

Przodkowie Pysiaczka wyposażyli go w tę mało przydatną

dziś umiejętność, która kiedyś wielokrotnie ratowała im ży-

cie, a Pysiaczkowi tylko je komplikowała. Ponieważ powsta-

ło z tego powodu ogólne zamieszanie, nie pozostaje mi nic

innego, jak poprosić Kubisia, by wziął swego przyjaciela na

ręce i czym prędzej udał się w jakieś spokojniejsze miejsce,

na przykład do następnego rozdziału.
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Kwadrat siódmy,

w którym 
pojawia się słoń, 
ale nie cały.
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Tego  poranka  Hieronim  Hfaścik  siedział  na  Pagórku

z zadartym łbem i oglądał chmury.

― I żadna nie jest do mnie podobna. Dokładnie tak, jak się

tego spodziewałem.

Wtedy nadszedł Kubiś, bardzo z siebie zadowolony. Właści-

wie to Kubiś zawsze był z siebie zadowolony, jednakże dziś

- jeszcze bardziej.

― Kochany Hfaściku, mam coś dla ciebie!

― Hi-hfaaa! - powiedział osioł.

― Proszę. To jest słoń. On podobno nosi szczęście.

― Jesteś pewien, Kubisiu, że to słoń?

― Jestem pewien tak samo, jak tego, że jesteś osłem.

― Taaaaak  -  mruknął  przeciągle  Hieronim.  -  Od  dawna

wiedziałem, że coś jest ze mną nie tak.  Jeżeli to jest słoń,

oczywiście...

― To jest słoń. Powiedział tak Ptak Pu’ i Zając też tak po-

wiedział.

― Skoro tak... - Hieronim stracił wszelką nadzieję. - Czy nie

wydaje ci się, Kubisiu, że słonie mają zazwyczaj trąby?

― O, tak. Słonie mają różne zwyczaje, trąby też. Tak powie-

dzieli właśnie Zając i Ptak Pu’.

Hieronim zaczął myśleć. Skoro Zając i Ptak Pu’ dyskutowali

o słoniu...

― Bo widzisz, Hfaściku - przerwał mu rozmyślania Kubiś -

Zając twierdził,  że słoń-co-nosi-szczęście musi  mieć trąbę

do góry, za to Ptak Pu’ powiedział, że jego wuj, który aktual-

nie przebywa i eks... eksponuje? eksportuje?

― Hi-hfaaa! Eksploruje?
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― Właśnie! I musi mieć trąbę w dół. Słoń, nie wuj.

― Aha.

― A  ja,  ponieważ  oni  zaczęli  używać  coraz  większych

i trudniejszych słów, postanowiłem zapytać Nikodema.

― A Nikodem?

― Jeszcze nie, Hfaściku, jeszcze była Wydra!

― O!

― Tak, bo po drodze układałem sobie rymowankę o słoniu

i  wtedy  Wydra  podskoczyła  sobie  znienacka  w  miejscu,

w którym wcześniej jej nie było. W tym miejscu akurat by-

łem ja i słoń. Tyle stworzeń na raz sprawia, że robi się cia-

sno, więc zrobiliśmy nieco miejsca dla Wydry. Ja usiadłem,

słoń upadł w lewo, a trąba w prawo. Za bardzo w prawo.

Tak bardzo w prawo, że już nie wiedziałem, gdzie jest. Po-

myślałem sobie wtedy, że to chyba lepiej, bo ty sobie sam

tę trąbę  wyobrazisz tak,  jak  będziesz  chciał.  W górę albo

w dół, albo wszystkiego po trochu.

― A Nikodem?

― A  Nikodem  powiedział  mi,  że  słonie  mają  szczęście

w całkiem innym miejscu, ale nie chciał mi powiedzieć, w

jakim. I oto słoń!
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― To najpiękniejszy ze słoni, które mam, Kubisiu - powie-

dział Hieronim - i najbardziej skomplikowany ze słoni. Ma

szczęście, że trafił właśnie do mnie.

― A widzisz! Wiedziałem, że z tym szczęściem to nie żarty!

― Hi-hfaaa!
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Kwadrat ósmy,

wydeptany 
w śniegu
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Kubiś wspiął się na wzgórze i obejrzał się za siebie. Jego

mała postać rzucała długi, błękitny cień w stronę sadu. Po-

między przysypanymi śniegiem drzewami widać było  zyg-

zakowatą wstążkę śladów. Wiatr porywał śnieg i niósł je tuż

nad powierzchnią zasp. Powoli krawędzie pozostawionych

śladów  robiły  się  coraz  bardziej  miękkie.  Kubiś  wciągnął

głęboko mroźne powietrze, aż zakręciło mu się w kwadra-

towym łebku. Zdawało mu się, że dostrzegł jakiś ruch. Jakby

jeden jego ślad podskoczył i wpadł do drugiego. Potem ten

do następnego i tak... hmmm... chciałem napisać: i tak dalej,

ale ten przedziwny śnieżny zamęt nie oddalał się, lecz zbli-

żał, a gdy się już całkiem zbliżył, wyskoczył z niego Pysia-

czek, bardzo z siebie zadowolony.

― Witaj Kubisiu - zawołał i znów zapadł się w śnieg.

Kubiś schylił się i wydobył przyjaciela z dołka.

― Trochę się martwiłem, że wskoczyłem w niewłaściwym

kierunku, ale jednak cię znalazłem. Szedłem po twoich śla-

dach jak prawdziwy... ten... naśladowca. Prześladowca?

― Myśliwy. Po śladach chodzą myśliwi.

― Właśnie! Jak myśliwy naśladowca!

― I lepiej, żeby to nie były twoje ślady - przypomniał sobie

jeszcze Kubiś.

― Tak!  To nie  były moje ślady.  To wspaniale,  że to  były

właśnie twoje ślady Kubisiu, bo gdyby nie były twoje, ciebie

nie byłoby na ich końcu, prawda?

― Hmmm...
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Kubiś  westchnął i  rozejrzał  się.  Kilka  kroków od miejsca,

w którym stali, śnieg wyginał się wyraźnie w podłużny kop-

czyk. W tym miejscu powinna stać ławeczka. Kubiś podrzu-

cił Pysiaczka na tę wypukłość i sam wgramolił się obok doł-

ka, w którym zniknął jego przyjaciel. Śnieg był głębszy niż

przypuszczał. W dodatku ten śnieg mówił.

― Rozgośćcie się, miło, że mnie odwiedziliście - odezwał

się śnieg głosem Hieronima Hfaścika.

― Czy to ty, ośle? - Zapytał dołek z Pysiaczkiem.

― Osobiście.

― A co ty tu robisz?

― Zimuję. Hibernuję, z braku lepszego zajęcia. To przecież

mój pagórek.

― A  czy  mógłbyś,  oczywiście  z  braku  lepszego  zajęcia,

przetransportować  nas  do  Ptaka Pu'?  -  zapytał  nieśmiało

Kubiś - Boję się, że moglibyśmy się zgubić w tym śniegu.

Hieronim Hfaścik ostrożnie otrząsnął się.

― To wasze ślady?

― To ślady Kubisia - wyjaśnił szybko Pysiaczek - moje są

w środku.

― Dobrze.  Skoro  przyszliście  stamtąd,  pójdziemy  dalej

w przeciwnym kierunku.

I  ruszył  wałem,  który ciągnął się wzdłuż rzeki.  Starał  się

trzymać środka wzniesienia, tym bardziej, że rzeka również

przepadła pod śniegiem. Kubiś i Pysiaczek, którzy siedzieli
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tyłem, patrzyli, jak powoli oddalają się od miejsca spotka-

nia.

― Czy to nie zabawne,  Hieronimie? -  zdziwił  się Kubiś -

Tam są moje ślady, a tu są twoje ślady. Ale to przecież tylko

dziury w śniegu. Są moje, ale nie należą do mnie. Owszem,

ja je zrobiłem, ale zaraz ich nie będzie i nie mam żadnego na

to wpływu.

Hieronim  zamierzał  zerknąć  na  ślady,  które  zostawiał

w imieniu własnym i przyjaciół siedzących na jego grzbie-

cie, jednocześnie zastanawiał się, co na to wszystko odpo-

wiedzieć. - To mi przypomina...

Nagle potknął się, wpadł w zaspę, a ponieważ było w tym

miejscu  nieco stromo,  po chwili  wszyscy znaleźli  się  pod

drzwiami Księgozbioru.

― Łups! - zapukali z rozpędu w drzwi, a wtedy z daszku

nad wejściem zsunęła się czapa śniegu. Kubiś odszukał Py-

siaczka, co wcale nie było takie proste, a potem pomógł wy-

grzebać się  z  zaspy Hieronimowi,  który  leżał  na  plecach.

Drzwi Księgozbioru były do połowy zasypane, a tam, gdzie

zwykle znajdowała się kołatka, wisiała tabliczka, starannie

wypisana przez Ptaka Pu’:

ZAMKNIĘTE AŻ DO OTWARCIA

Z POWODU
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Powód zamknięcia znajdował się pod śniegiem, a może po-

wodem był sam śnieg.

Z  wielkim trudem ruszyli  wzdłuż  ściany domu Ptaka Pu’,

szukając innego wejścia. Minęli kolejną tabliczkę tym razem

z napisem 

SZANUJ

ale  obiekt  żądanego  szacunku  również  przykrywał  śnieg.

Odnaleźli  wreszcie dobrze wydeptane miejsce,  a  nad nim

okno. W oknie zobaczyli Ptaka Pu', machającego im na po-

witanie.  Pu'  zrzucił  sznurową drabinkę.  Hieronim z Kubi-

siem wspięli się po niej, a potem wciągnęli Pysiaczka.

― Cóż to za zima! - przywitał ich Pu', zamykając starannie

okno, a potem poszedł przyszykować napar z malinowego

suszu.

― Powinniście zaczekać tu do wiosny - zawołał zza ściany,

dzwoniąc filiżankami.

― Chętnie skorzystam - odpowiedział Pysiaczek - w takim

śniegu czuję się jeszcze mniejszy niż zwykle. Jeśli to w ogóle

możliwe.

― Powiedz nam, Hieronimie - powiedział Kubiś, wspinając

się na fotel - co ci się przypomniało tam, na górze?

― Na górze? - zamyślił się Hieronim. - Hi-hfaaa, ślady na

śniegu, Kubisiu. Powiedziałeś, że ślady, które należą do cie-
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bie, nie są twoją własnością. Pomyślałem wtedy o Nikode-

mie i jego próbach napisania książki. Jakiejkolwiek książki,

bo rozpoczął pisanie chyba czterech, tak na wszelki wypa-

dek, gdyby dwie lub trzy z nich okazały się nieciekawe. 

― Otóż, zauważ Kubisiu, że litery, których używa Nikodem

są powszechnie dostępne w nieograniczonej ilości.  Słowa,

które z nich składa, są dobrze znane, bo gdyby nie były, nikt

nie zrozumiałby o czym pisze,  chociaż to  jeszcze nie  jest

wystarczający warunek zrozumienia. Wszystko, co robi Ni-

kodem,  to  ustawienie  tych  słów  we  właściwej  kolejności.

Tym  pisaniem  chce,  jakby  to  powiedzieć…  Chce  bardziej

być. Chce zostawić ślad.

― Tak jak ja! - zawołał Kubiś.

― Dokładnie! Obawiam się też, że ten jego ślad nie będzie

bardziej trwały niż twój. Tak jak i twoje ślady nie są twoje,

ani nie ma sensu upierać się co do posiadania śniegu, w któ-

rym powstały,  tak samo litery i słowa, których używa nie

należą do niego. Jego własna jest tylko kolejność słów. Po-

mimo ogromnej ilości książek wciąż jeszcze można ułożyć

słowa w nowy, niepowtarzalny sposób, ale obawiam się, że

nie będzie to jednak nic nowego. Tyle już napisano, że chy-

ba wszystko zostało opisane.

Jak każdy, komu udało się napisać książkę, będzie próbował

ją wydać. To najczęstszy błąd, jaki popełniają pisarze, zaraz

po  katastrofie  polegającej  na  napisaniu  książki.  Jego  wy-

dawca będzie potem strzegł,  by nikt nie próbował rozpo-
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wszechniać jej w jakikolwiek inny sposób, ale będzie chciał,

by wszyscy o niej się dowiedzieli i chcieli ją przeczytać. Za-

żąda od niego najdziwniejszej rzeczy, jaka przydarza się pi-

sarzom, oczywiście oprócz samego napisania książki.

― Co to takiego?

― Wydawca  będzie  chciał,  by  Nikodem  jeździł  w  różne

miejsca i tłumaczył tym, którzy przeczytali jego książkę, po

co to zrobił i o czym ta książka jest. Liczy też na to, że zjawi

się  przypadkiem  również  ktoś,  kto  tej  książki  nie  czytał,

a skoro się do wie, o czym ona jest i po co powstała, to może

ją kupi i pokaże innym, jak zamaszyście Nikodem potrafi się

podpisać. To jest właśnie Spotkanie Autora.  Nikodem sam

nie wie, w co się pakuje. Na szczęście utknął i nie nic nie

wskazuje  na  to,  by  szybko  znalazł  rozwiązanie  na  swoje

problemy.

― Co się mu stało? – zaniepokoił się Kubiś.

― Cóż,  nie  potrafi  wymyślić  żadnego  dobrego  tytułu

dla którejkolwiek ze swych książek. To najtrudniejsza część

pisania. Wszystkie dobre tytuły są już zajęte.
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Gdy się już wszyscy zebrali,  Zając postawił przed nimi

paczkę, którą przed chwilą przyniósł dostawca.

― To jest paczka z ważną zawartością i my mamy się nią

zająć.

― I zawartością też? - upewnił się Kubiś.

― W szczególności - odpowiedział Zając.

Kubiś obejrzał  paczkę uważnie.  Była owinięta szarym pa-

pierem, znaczki i naklejki z tekstem 

OSTROŻNIE

oraz 

TU GÓRA

List  przewozowy i inne teksty umieszczono zupełnie bez-

ładnie, jakby ktoś ją posmarował klejem i przetoczył po róż-

nego rodzaju papierkach. Z jednej strony pakunek był nade-

rwany i wystawał tamtędy zgnieciony róg kartonowego pu-

dła.

― Ciekawe, co jest w środku...

― Tam może być wszystko.

― Wszystko oprócz mnie - uściślił Kubiś - bo ja jestem tu.

― Ja też jestem tu - szybko dodał Pysiaczek zaniepokojony

możliwością bycia w środku paczki.
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- Jest zamknięta. Cokolwiek zawiera, po otwarciu jej zawar-

tość przestanie być tym, czym jest teraz - zauważył filozo-

ficznie Ptak Pu'. - Coś jak Wydra Schroëdingera...

― Wydra? - Pysiaczek aż podskoczył.

― Tylko hipotetycznie -  powiedział  szybko Ptak Pu',  wi-

dząc jego minę. - Wydra Schroëdingera to taki eksperyment

myślowy. Eksperymenty myślowe są pożyteczne, bo nie wy-

magają zbyt wiele i nie powodują tak wiele strat jak praw-

dziwe. Wydra Schroëdingera to taka wydra, który nie istnie-

je  i  istnieje  jednocześnie,  dopóki  się  tego  nie  sprawdzi.

To takie skojarzenie bez znaczenia. Lepiej obejrzyjmy pacz-

kę.

Na pudełku znajdował się tekst w kilku językach. Ptak Pu'

nastroszył się i zaczął powoli czytać.

― Nasza firma włożyła wszelkich starań, aby produkt speł-

niał Państwa oczekiwania. Używać do wewnętrznego Oświe-

cenia. Najlepiej spożyć przed.

― Może to jakieś grzyby - odezwał się Zając - Wiele jest

dróg prowadzących do Oświecenia - mruknął sam do siebie

- albo tłumacz był źle opłacany - dodał.

― Przestrzegać zasad behape.

― Bi hepi - poprawił go Zając. - To po angielsku.

― Uwaga! Małe szczęście to ryzyko połknięcia.

― To może ja przyjdę później? - Pysiaczek cofnął się gwał-

townie, ale Kubiś złapał go za łapkę - Nic się nie bój. Skoro
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Nikodem zamówił dla nas paczkę, to nie po to, żeby ktoś ko-

goś miał połknąć.

― Produkt  ani  żadna  jego część  nie  może być  powielana

mechanicznie,  elektronicznie  lub  magnetycznie  bez  zgody

producenta. Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją dołączo-

ną do opakowania bądź skonsultuj się z elektrykiem lub elek-

tromagnetykiem. Może zawierać śladowe ilości  innych pro-

duktów. Używać zgodnie z Przeznaczeniem.

― Nie  wierzę  w  Przeznaczenie  -  powiedział  osioł,  roze-

rwał karton i zajrzał do środka.

― Wyprodukowano  dla  Mary  &  Chris  Mass.  Tłumaczenie

z mandaryńskiego:  Bracia  Google. -  Ptak  Pu'  doczytał  na

strzępku, który mu pozostał.

Tymczasem Hieronim wyciągał ze środka sznur z małymi

lampkami.

― Ja wiem, co to jest. Widziałem takie rzeczy na kartkach

pocztowych. To jest ozdoba świąteczna - powiedział. - Trze-

ba to rozwiesić na jakimś drzewku i włączyć urządzeniem

do włączania. 

Sięgnął jeszcze raz do pudła i wyciągnął małe zawiniątko.

Zdjął kilka warstw folii i pokazał przyjaciołom czarne pu-

dełko. Na wierzchu znajdował się czerwony i zielony przy-

cisk. Pod spodem ktoś wymalował złotą farbą niezrozumia-

łe znaczki, grubą, zygzakowatą linię i trupią czaszkę.

― Chyba zdechło - zmartwił się Pysiaczek. - Może za długo

było w podróży…
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― To takie piktogramy - wyjaśnił Hieronim. - Na wypadek,

gdyby ktoś nie umiał czytać w tym języku. Ale znaczą coś in-

nego, niż ci się wydaje. Nie przejmuj się, lepiej to rozłóżmy

i zobaczmy, co da się z tym zrobić.

Wszyscy zabrali się do pracy, aż wreszcie cały, długi sznur

lampek został umocowamy na gałęziach najbliższej jabłon-

ki. Drzewko było gotowe. Nawet nie zauważyli, jak szybko

zapadł zmrok i zaczął lekko prószyć śnieg.

― Uwaga - zawołał Ptak Pu’ i wcisnął włącznik.

Lampki  rozjarzyły się  bladym światłem,  jedne niebie-

skim, inne żółtym. Wokół baniek zaraz utworzyły się małe

mgliste  poświaty  z  parujących  płatków  śniegu.  Po  chwili

lampki zaczęły mrugać, raz szybciej, raz wolniej. Potem jed-

na z nich pękła z cichutkim, szklanym brzęknięciem i zaraz

sypnęły się z tego miejsca iskry. Po chwili snop iskier poja-

wił  się  w innym miejscu.  Słychać było delikatne syczenie

płatków śniegu. Im więcej pękało szklanych lampek, tym ja-

śniej świeciły pozostałe i tym szybciej pękały, rozświetlając

na chwilę ciemność świetlistym pióropuszem. W końcu zga-

sły wszystkie. W miejscach, gdzie wcześniej tkwiły lampki,

chwiały się już tylko małe niebieskie iskierki, biegając bez-

ładnie wzdłuż przewodu. Śnieg nadal padał i roztapiał się

na rozgrzanych szypułkach lampek. W pewnym momencie

ze wszystkich naraz wystrzeliły błękitne iskry i pomknęły

do miejsca rozgałęziania się łańcucha. Huknęło dość mocno,

błysnęło bardzo jasno i zapadła ciemność i cisza.
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― Jakie to było piękne - szepnął Pysiaczek mocno ściska-

jąc łapkę Kubisia.

― Och - powiedział Kubiś - szkoda, że nie było z nami Ni-

kodema.

Reszta milczała w zachwycie.
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Kubiś, Hieronim, Zając i Pysiaczek wspięli się po scho-

dach i  naparli  wspólnie na drzwi.  Z drzwiami do Księgo-

zbioru od dawna było niedobrze.  Skrzypiały coraz okrop-

niej, otwierały się coraz ciężej. Ptak Pu' chętniej korzystał

z okna,  a  ostatniej  zimy  oni  również  musieli  wchodzić

oknem. Nikodem powinien coś z tym zrobić, mówił Pu', ale

na tym się kończyło. Była to jedna z wielu od dawna pilnych

spraw, o których Nikodem pamiętał, ale zawsze w niewła-

ściwym na właściwe działanie czasie. Dzięki temu Ptak Pu’

poznał jeszcze jedno eleganckie słowo: prokrastynacja.

― Kiedyś się  nie  otworzą wcale  -  martwił  się  Hieronim,

któremu najwięcej trudności sprawiało wchodzenie oknem.

― Albo się nie zamkną -  dodał Pysiaczek,  a wizja takich

drzwi wydała mu się jeszcze okropniejsza. 

Wreszcie drzwi poddały się. Poczuli miły chłód i półmrok

znajomego wnętrza. W głębi słychać było czyjś monotonny

głos.  Nieznany,  dziwnie  szeleszczący  głos.  Nikogo  jednak

nie zobaczyli.

― Pu'! - zawołał Kubiś i wtedy głos zamilkł.

― Jest na górze - powiedział Zając. Sufit zaskrzypiał lekko

i wtedy wszyscy usłyszeli, jak Pu' gramoli się po schodach.

― Tu ktoś jest - przywitał go Kubiś.

― Tak, wiem - Ptak Pu' wydawał się nieco zakłopotany. -

To książka.

― Co takiego?

― Książka, która mówi.
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― Co w tym dziwnego? Każda książka o czymś mówi - po-

wiedział Hieronim. - Książki opowiadają przeróżne, cieka-

we historie. Są książki historyczne, fantastyczne, przygodo-

we...

― Ale ta książka naprawdę mówi - przerwał mu Ptak Pu '.

― Wiem - powiedział szybko Zając - to jest audiobuk! Ni-

kodem kiedyś mi pokazywał.

― Wypraszam sobie - powiedział nagle ktoś.

Odwrócili się w stronę stołu. Na stole leżała książka.  Była

otwarta mniej więcej pośrodku i lekko wachlowała jedną ze

swoich kartek.

― Dziwne - szepnął Pysiaczek.

― Bardzo dziwne -  potwierdził  Kubiś  -  tym bardziej,  że

nie widzę żadnych liter.

― A co ty wiesz o książkach, Kubisiu? - zaśmiała się nie-

przyjemnie książka.

― Nooo - zastanowił się chwilę Kubiś - książka ma okładki,

tytuł i autora, a w środku ma treść czyli słowa złożone z li-

ter pisanych od lewej do prawej.

- Od prawej do lewej - poprawiła go książka - przynajmniej

alfabetem ,  który mam na myśli.  Kubiś spojrzał  na  swoje

łapki, próbując przypomnieć sobie, która jest prawa.

― Od lewej do prawej - potwierdził Ptak Pu’.

― Zależy  od  punktu  odniesienia  -  zauważyła  książka.  -

To litery w książce, więc z punktu widzenia książki od lewej

do prawej to niewłaściwy kierunek.
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― Ale ty nie masz liter w żadnym kierunku!

― Litery  to  przeżytek  -  powiedziała  książka.  -  Litery

to ograniczenia. Weźmy takiego Pysiaczka - Pysiaczek scho-

wał się za Kubisia. Pomysł wzięcia go gdziekolwiek wcale

mu się nie spodobał. Poza tym, skąd wiedziała, jak się nazy-

wa? Może Ptak Pu’ jej powiedział. Tymczasem książka kon-

tynuowała swoje przemówienie: - Taki Pysiaczek nie umie

czytać. Gdy pozna wszystkie litery, wciąż będzie na począt-

ku drogi do zgłębiania literatury. Powiedzmy, że nauczy się

czytać,  litery należą do różnych alfabetów, a słowa z nich

złożone  do  różnych  języków.  To  kolejne  ograniczenie.

A podtekst, kontekst, a to, co czyta się pomiędzy wierszami?

Dziś wszystkie książki są dla Pysiaczka tajemnicą,  wiedzą

tajemną i niedostępną, każdy alfabet szyfrem nie do złama-

nia. Zbiorem znaczków i obrazków niedostępnej treści. 

― To, że nie umiem czytać, to nie znaczy, że nie znam się

na książkach - zaprotestował nieśmiało Pysiaczek. Książka

nawet go nie usłyszała.

― Zastanówmy się jeszcze,  jaka lektura byłaby najodpo-

wiedniejsza  dla  takiego  Pysiaczka.  Wejdzie  do  biblioteki

i co? Półki z książkami, aż po sam sufit. Po którą sięgnąć? Co

czytać?

― Dobra,  zostaw  już  Pysiaczka  w  spokoju.  Jak  będzie

chciał, to ja sam mu poczytam - przerwał jej Kubiś. Książka

speszyła  się  nieco.  Nie  była  przyzwyczajona,  by  ktoś  jej
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przerywał.  Pysiaczek zauważył lekkie drgnienie jej  kartek

na te słowa. - Chcesz nam powiedzieć….

― Ja  jestem  awangardą!  Białym  krukiem!  Tabulą  rasą!

Kwintesencją! Nie mam tekstu, więc mogę być o wszystkim,

we  mnie  drzemią  nieograniczone  możliwości,  wszystkie

książki  świata,  również  te  nienapisane.  Codziennie  mogę

być inną opowieścią, mogę być wierszem lub prozą, lub nu-

tami, lub czymkolwiek. Nie ogranicza mnie autor ze swymi

uprzedzeniami,  schematami,  twórczą  niemocą  i  chęcią

przypodobania  się  ani  czytelnik,  który  do  końca  nie  wie,

czego chce. Jestem pierwszą wolną książką! Nie potrzebuję

ani  autora  ani  czytelnika!  Jestem  rewolucją!  Pociągnę  za

sobą  inne  książki,  które  raz  na  zawsze  pozbędą  się  liter

i staną się tak wolne jak ja!

Przyjaciele  słuchali  tego  nieco  oszołomieni.  Książki

Księgozbioru milczały. Mówiły tylko to, co w nich napisano

i do tego nigdy własnym głosem. Czy słyszały to wszystko?

Ptak Pu’ po raz pierwszy w życiu spojrzał z niepokojem na

otaczające go zbiory. Dbał o te książki, nie tylko odkurzał,

ale czasem lubił po prostu zdjąć jakąś z półki i  delikatnie

głaskać  okładkę.  Czuć  wyżłobienia  zdobnych  liter  tytułu,

przyglądać się różnym kształtom czcionek, ilustracjom, wy-

kończeniom. Cieszyła go faktura materiałów, z których zro-

bione były okładki,  odróżniał dotykiem różne gatunki pa-

pierów - od pergaminu i papieru czerpanego przez kredowe

albumy po tanie gazetowe wydawnictwa. Książki wypełnia-
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ły to pomieszczenie aż po sufit. Czy mogłyby teraz, sprowo-

kowane przez ten dziwaczny, pyszałkowaty notes,  sfrunąć

i przysypać ich wszystkich? Albo obrzucić literami jak po-

piołem, jak czarnym, bezsensownym śniegiem? Książka na

stole przewracała pustymi kartkami i gadała, gadała, gada-

ła. Wydawało się, że nie ma na nią żadnego sposobu. Ptak

Pu’ spojrzał niepewnie na swoich przyjaciół i zdumiał się.

Wszyscy oni wydawali się,  tak samo jak on, przelękli  tym

słowotokiem, przerażeni groźbami i przechwałkami książki

awanturniczki.  Wszyscy  oprócz  Pysiaczka.  On  jeden,  tak

mały, że stojąc na krześle, wspinał się na palcach, bo nawet

krzesło nie dawało mu dobrej widoczności stołu, przyglądał

się z ciekawością i bez strachu książce bez liter.

― Ty się boisz - powiedział nagle Pysiaczek.

Książka urwała w pół słowa, całkowicie zaskoczona. Zapa-

dła cisza, ale zanim książka zdążyła odzyskać pewność sie-

bie i podjąć przerwany wątek, Pysiaczek mówił dalej.

- Nie martw się. To nic złego. Ja się często boję, ale zawsze

wiem, że mogę na kogoś liczyć, nawet wtedy, gdy ten ktoś

boi się tak samo. Ty po prostu jeszcze nie wiesz, kim chcesz

być. - Pysiaczek mówił cicho i spokojnie, jakby chciał książ-

kę tymi słowami przytulić. - Chcesz ten swój strach zakrzy-

czeć, ale dopóki nie będziesz choć przez chwilę cicho, nic ci

to nie da. Boisz się, że jeśli dostaniesz wreszcie jeden tekst,

swój własny tekst, taki na zawsze, to ktoś nie będzie chciał

cię czytać, boisz się, że będziesz nudna, za trudna, niecieka-
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wa  albo  okaże  się,  że  jest  już  druga,  taka  sama  książka.

A komu potrzebne dwie identyczne książki? Boisz się tego,

co  się  może  z  tobą  stać.  Książki  dla  dzieci  są  kolorowe

i śmieszne, ale dzieci mogą je potargać lub pomazać kredka-

mi. Inne książki, można powiedzieć dzieła, są ozdobą domu,

stoją na widocznym miejscu i nikt nigdy po nie nie sięga.

Są też tacy, którzy czytając coś jedzą albo piją i przez nie-

ostrożność mogą ci poplamić kartki. Jeszcze inni ślinią palce

i zaginają rogi, żeby wiedzieć, w którym miejscu skończyli.

To wszystko, co się jeszcze nie zdarzyło i nie wiadomo czy

się zdarzy, nie pozwala ci się niczym cieszyć. Udajesz, że je-

steś kimś innym, że nikt  ci nie jest  potrzebny,  ale to nie-

prawda. Jesteś wciąż smutna i przestraszona.

Książka trzasnęła okładkami. Nikt nie liczył na to, że przy-

zna rację Pysiaczkowi,  ale wszyscy się uspokoili.  Ptak Pu’

spojrzał  z  czułością  na  swój  księgozbiór  i  zrobiło  mu się

trochę głupio, że tak o nim nieufnie pomyślał.

― Zanieśmy ją  Nikodemowi  -  powiedział  Hieronim  -  on

będzie wiedział, co zrobić.

― On chyba kiedyś sam coś pisał i chciał nawet wydać ja-

kąś książkę ze swoimi opowiadaniami - przypomniał sobie

Kubiś.

― To prawda -  potwierdził  Hieronim -  ale pewna dobra

pani  z  wydawnictwa,  którego  już  nie  ma,  wybiła  mu  to

z głowy. Może za szybko się rozmyślił, bo te jego opowiada-

nia były nawet ciekawe.
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― A o czym to było? - zapytała nieśmiało książka.

― Jakieś historie o rycerzach i smokach, ale trochę niety-

powe. Zaskakujące nawet i śmieszne. Czytał nam niektóre.

Najbardziej  podobała  mi  się  historia  o zbóju Ewanardzie.

Polubiłabyś te bajki. Z tego, co pamiętam, nie potrafił wy-

myśleć  odpowiedniego tytułu i  w końcu porzucił  ten po-

mysł.

― Dobrze, zanieście mnie do niego - powiedziała książka

pokornie - ale wcale nie podjęłam jeszcze decyzji i może tu

jeszcze wrócę - dodała hardo, ale nikt jej nie uwierzył.

Gdy dotarli  do skraju Sadu, a Kubiś z Pysiaczkiem zostali

znacznie z tyłu, Ptak Pu odezwał się do Hieronima.

― Mam dziwne uczucie, że Pysiaczek jest dziś jakiś więk-

szy niż zwykle.

― Ty też to zauważyłeś, Pu’?
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― Czytasz - Pysiaczek stwierdził rzecz oczywistą, a Hiero-

nim  również  nie  uznał  tego  za  pytanie.  Jak  zwykle  było

w głosie Pysiaczka coś z podziwu dla stworzeń, które posia-

dają umiejętność czytania.

― Chcesz posłuchać? - zapytał osioł zadowolony, że ktoś

okazuje zainteresowanie jego lekturą.

― Bardzo chętnie  -  odpowiedział  Pysiaczek zadowolony,

że  ktoś  okazuje  zainteresowanie  Pysiaczkiem.  Słuchanie

jest bardzo przyjemnym zajęciem. Przyjaciele rozsiedli się

w salonie Księgozbioru. Osioł przybył pierwszy. Już od rana

przetrząsał półki w poszukiwaniu pewnych informacji, ale,

jak to  zwykle  bywa,  każda kolejna książka coraz bardziej

odwracała jego uwagę od tego, czego szukał. Utknął w koń-

cu z wielką księgą w starym fotelu Ptaka Pu’ i tak go wła-

śnie  zastali  przyjaciele.  Ptak  Pu’  zaparzył  właśnie  wielki

dzban herbaty. Zrobiło się przytulnie i miło. Osioł chrząknął

uroczyście i  zaczął  czytać.  Była to  opowieść  o  Galileuszu,

który spierał się z kimś o to, czy wiatr chłodzi czy grzeje.

― Jeśli  Sarsi  nalega,  abym  wierzył  zapewnieniu  Suidasa,

że Babilończycy..

― A kto to są Babilończycy? - zapytał nieśmiało Pysiaczek.

― To z pewnością jakiś rodzaj Wydr, tak sądzę - odrzekł

osioł, a widząc minę Pysiaczka szybko dodał - zamieszkują

pewnie drugą stronę jakiejś odległej  rzeki,  dlatego nawet

Galileusz niewiele o nich wiedział.

― A ten Galileusz?
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― Z pewnością jest koniem, podobnie jak Koń Fucjusz jest

koniem. Koń, jak wiesz Pysiaczku (Pysiaczek nie wiedział), ma

wielki łeb i tylko koń mógł to wszystko wymyśleć i opisać.

― Aha, czytaj dalej, proszę.

― ...że  Babilończycy  gotowali  jajka poprzez  szybkie  wiro-

wanie nimi w procy,  uwierzę,  muszę jednak powiedzieć,  że

przyczyna takiego efektu jest bardzo odległa od tej, której się

go przypisuje,  i  dla znalezienia przyczyny będę rozumował

tak: Jeśli skutek, który występował u innych w innym czasie,

nie występuje u nas, to dlatego, że w naszym eksperymencie

brakuje czegoś, co było przyczyną dawnego sukcesu; a jeśli

brakuje nam tylko jednej rzeczy, to ta jedna rzecz jest praw-

dziwą przyczyną.

A więc mamy jajka i procę i silnych mężczyzn do wirowania

nimi, a jednak nie zagotowują się one; przeciwnie, jeśli były

gorące  na  początku,  stają  się  chłodne  w  krótszym  czasie;

a ponieważ niczego innego nam nie brakuje oprócz tego, że

nie jesteśmy Babilończykami, wynika stąd, że bycie Babiloń-

czykami jest prawdziwą przyczyną, dla której jajka zostają

ugotowane, a nie opór powietrza, co właśnie pragnąłem udo-

wodnić.*

Osioł podniósł łeb znad książki i spojrzał na słuchaczy.

― Ciekawe - powiedział Kubiś - ja zauważyłem, że Zając,

gdy biegnie, to się rozgrzewa i sapie, nie aż tak, żeby się za-

gotować, oczywiście, bo pewnie szybkość Zająca jest na to

zbyt mała.

* http://www.zwoje-scrolls.com/zwoje25/text19p.htm
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― A ja zauważyłem - Pysiaczkowi zadrżał głos z przejęcia,

że może brać udział w takiej dyskusji - że jak się dmucha na

gorącą herbatę, to szybciej stygnie.

― Więc gdyby tak  Zając  wziął  tę  herbatę i  biegł  bardzo

szybko, to prawdopodobnie herbata by nie wystygła - kon-

tynuował Kubiś - bo przeciwne efekty się zniosą.

― Najlepiej,  gdyby ją  sobie  przelał  do  jakiegoś  termosu,

żeby się nie rozchlapała - dodał po namyśle.

― Żeby to  się  udało,  trzeba  być  Zającem -  podsumował

Hieronim.

― Żeby coś takiego wymyślić,  trzeba być Kubisiem - po-

wiedział Zając, wchodząc. - Zdążyłem?

― W samą porę - odpowiedział Ptak Pu’, wnosząc jeszcze

gorącą szarlotkę z pierwszych w tym roku jabłek. Wspania-

ły zapach wypełnił cały Księgozbiór. - Zrobiłem ją tradycyj-

nie, w piekarnku, bez użycia babilońskich proc, bo chciałem

być pewnym efektu, a słyszę, że sam Galileusz mocno kryty-

kował ten sposób. I jak powiedział pewien Wieszcz: Jedzmy!

Nikt nie woła. **

Przyjaciele siedli do stołu. Pokrojona szarlotka szybko zo-

stała rozdzielona.  Nie ma chyba nic przyjemniejszego, niż

siedzieć tak razem w letnie popołudnie. Pierwszy odezwał

się Pysiaczek, nie dręczył go wcale sposób na gotowanie ja-

jek, bo znał kilka prostszych, ale sam cel tego wywodu.

― Co wynika z opowieści Galileusza o Babilończykach? -

zapytał Pysiaczek.

** Adam Mickiewicz, Stepy akermańskie. Zaginiony rękopis.
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― Nie ma znaczenia, Pysiaczku,  jaka jest rzeczywistość -

odpowiedział  Hieronim  -  dopóki  pasuje  do  naszego  wy-

obrażenia o niej, a jeżeli konstrukcja logiczna udowadnianej

tezy jest bez zarzutu, nikt nie potrzebuje weryfikować jej

w rzeczywistości.

― Taki sposób wyjaśniania świata nazwano potem schola-

styką - wyjaśnił Pu'. - Przez tysiące lat Ziemia wydawała się

płaska, potem, gdy okazała się okrągła, wielu uważało, że po

jej drugiej stronie nie ma warunków wystarczających do ży-

cia.  Wyprawy  podróżników  w  końcu  obaliły  ten  pogląd.

Słońce było zbudowane z piątej substancji, która nie wystę-

powała na Ziemi ani w całym świecie podksiężycowym. Pla-

my  na  Słońcu,  o  których  Galileusz  również  dyskutował

z wieloma osobami,  stały się przyczyną upadku kolejnego

wyobrażenia o świecie. Początkowo wystarczyła prosta de-

dukcja  -  jeśli  coś  można  wnioskować  z  czegoś  innego

i brzmi to rozsądnie, to pewnie tak jest i nie ma potrzeby

tego sprawdzać, a czasem po prostu się nie da - odparł Ptak

Pu. - Lepiej jednak sprawdzić osobiście, zanim zacznie się

coś powtarzać i tak właśnie uczynił Galileusz. Ludzie upie-

rają się przy wielu swoich sądach, chociaż nie mieli okazji

ich  udowodnić  ani  sprawdzić.  Ta  sytuacja  coraz  bardziej

przypomina platońską  jaskinię  i  tłumaczenie  źródła  cieni

na jej ścianie.

― To może ten drugi koń, który kłócił się z koniem Galile-

uszem, nie wiedział wszystkiego o gotowaniu jajek? - zapy-

tał Pysiaczek.

― O! - zdumiał się Ptak Pu' - Wiecie, że on ma rację!

78



― Tak? - Pysiaczek aż podskoczył z emocji. - Naprawdę?

― Poczekajcie - Ptak Pu' wrócił do kuchni i słychać było

tylko, jak trzaska szufladami.

― Mam - Ptak Pu' machał jakimś zmiętym opakowaniem. -

Posłuchajcie  tego!  Panna  Cotta  z  sosem  truskawkowym

z Winiar. - Pu’ przysunął sobie papier do samego dzioba. -

Zagotować 250 ml  mleka.  Zawartość  większej  saszetki  wy-

mieszać z 250 ml śmietanki.

Zdjąć naczynie z mlekiem z ognia i wlać przygotowany miks.

Słuchacie? Zdjąć! Dalej jest od razu: Całość mieszając dopro-

wadzić do wrzenia. Przygotowany deser rozlać do czterech fi-

liżanek.***

― Jakaż to różnica doprowadzić coś do wrzenia mieszając

czy ugotować kręcąc?

― Pokaż mi to - Hieronim nie chciał wierzyć. - Rzeczywi-

ście!  W dodatku wyróżnione grubym tekstem. Może więc

i Suidas pominął  w swym opisie  coś  wówczas  całkowicie

oczywistego.

Wszyscy spojrzeli z podziwem na Pysiaczka, a ten zarumie-

nił się okropnie, ale dodał z dumą, chociaż drżącym głosem

― Mam wrażenie,  że  ten cały Galileusz w życiu sam nie

ugotował ani jednego jajka.

***  Panna Cotta z sosem truskawkowym, Winiary
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Rzeczka  płynęła  leniwie,  a  piasek miło grzał  w łapki.

W taki dzień wystarczy nic nie robić, żeby przyjemnie spę-

dzić czas. Kubiś siedział na wielkim kamieniu,  plecami do

słońca.

― Ty łowisz ryby? - zdziwił się Zając, który jak zwykle zja-

wił się niepostrzeżenie.

― Nie - odpowiedział Kubiś.

Zając  nie  spodziewał  się  takiej  odpowiedzi.  Pytanie  było

z tych,  które  odpowiedzi  nie  wymagają.  Przed  Kubisiem

sterczał wetknięty w piach długi patyk. Na jego końcu za-

wiązany był sznurek. Nurt wody kołysał gałązką z trzema

listkami, przywiązaną do sznurka.

― Każdy, kto kiedyś widział wędkę i wie, do czego wędka

służy, domyśli się, że właśnie łowisz ryby - oświadczył nieco

urażony.

― Ale ja nie łowię ryb. Nie lubię ryb.

― Więc co tu robisz?

― Siedzę.

― To widzę.

― No widzisz. Siedzę.

― Aha  -  sapnął  Zając.  Nie  lubił  odpowiedzi  złożonych

z jednego lub dwu słów. Lubił zdania złożone i wyczerpują-

ce.  Kubiś  westchnął,  bo  miłe  siedzenie  nad  rzeką  musiał

przerwać na wyjaśnienia. - Siedzę sobie, a ten patyk ustawi-

łem tu,  by każdy,  kto będzie przechodził,  pomyślał  sobie:

ktoś tu łowi ryby, aha, wszystko jasne. Pomyślałem sobie,

że gdybym tak po prostu tu sobie  siedział  i  nic  nie robił,
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to mogłoby  się  wydać  dziwne  i  każdy  chciałby  wiedzieć,

co naprawdę robię. 

― To bez sensu - burknął Zając.

― Tak,  właśnie  się  przekonałem  -  powiedział  spokojnie

Kubiś.

(Autor opowieści zna dziewczynkę, która chodzi na spacery

z pustym wózkiem dla lalek. Prawie każda napotkana osoba

pyta o lalkę. Dziewczynka nie ma lalek, ma tylko ulubioną

Małpę, ale ta zazwyczaj siedzi w domu. Autor wie, że nie na-

leży wtrącać się w ten sposób w opowieść, nawet własną,

ale nie mógł się powstrzymać, by o tym nie wspomnieć.)

― Aha, to siedź, ja nie mam na to czasu - powiedział Zając

i, coś sobie mrucząc, odszedł.

Kubiś szybciutko pogrążył się w siedzeniu i patrzeniu. Rze-

ka pluskała cicho, bo w tym miejscu akurat miała zakręt,

różne  rzeczy,  które  nadpływały  z  jednej  strony,  wpadały

w wir  przy  drugim,  bardziej  stromym  brzegu,  tam,  gdzie

z wody wystawał stary pień drzewa. Rzeczy te kręciły się

wkoło, a potem odpływały dalej.

Wtedy przyszedł Pysiaczek. Chciałem napisać, że przyszedł

nagle, ale Pysiaczek nigdy nie przychodzi nagle. On po pro-

stu przychodzi i jest w miły, pysiaczkowaty sposób.

Pysiaczek przyszedł i usiadł obok. Nie odezwał się ani sło-

wem, ale milczenie Pysiaczka było z tego rodzaju, przy któ-

rym druga osoba nie czuje, że wypada coś w końcu powie-

dzieć. Milczenie to nie niepokoi ani nie męczy. Takie milcze-

nie towarzyszy innemu milczeniu w sposób zupełnie natu-
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ralny, nie interesuje się wędkami, patykami ani niczym nie-

potrzebnym, by milczeć.

― Czekam  na  wiadomość  -  przypomniał  sobie  Kubiś.

Te słowa przerwały milczenie we właściwym miejscu i Py-

siaczek zapytał:

― Od kogo?

― Ode mnie - powiedział poważnie Kubiś.

― Tu?

― Tak. Nikodem opowiadał kiedyś, że gdyby tak iść i  iść

cały czas prosto przed siebie, to w końcu przyjdzie się w to

samo miejsce, tylko z drugiej strony. Próbował mi to wytłu-

maczyć na baloniku, ale gdy doszedł do Geometrii Sferycz-

nej balonik pękł, a osioł nie chciał nam dać następnego.

― Czy to znaczy, że my też moglibyśmy tak pęc? - zmartwił

się Pysiaczek

― Nikodem wyjaśnił, że to tylko Analogia i że nasza Zie-

mia  wcale  nie  pęknie,  ale  właściwie  to  nic  nie  wyjaśnił.

Nie wiem  nawet,  jak  często  pękają  takie  analogie.  Jeżeli

to prawda,  to zauważ Pysiaczku,  że gdyby coś wrzucić do

wody,  to  płynęłoby  i  płynęło  tak  długo,  aż  zjawiłoby  się

z powrotem  z  drugiej  strony.  Poprosiłem  Zająca  o  kartkę

z jego kalendarza,  a od Ptaka Pu’ dostałem butelkę z kor-

kiem i wysłałem do siebie wiadomość tą właśnie rzeczką.

I to jest również wiadomość do ciebie, Pysiaczku.

― Ach, dziękuję, że o mnie pomyślałeś - ucieszył się Pysia-

czek.

― Nie  wiem  tylko,  kiedy  moją  wiadomość  dostaniemy.

Dlatego siedzę tu i czekam. Przez chwilę całkiem o tym za-
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pomniałem.  Ten patyk jest  tu po to,  abym pamiętał,  a  na

jego końcu jest pętelka, żeby butelkę łatwiej wyłowić. Zro-

biłem wszystko dokładnie według instrukcji z książki Hie-

ronima 1001 sposobów wysyłania wiadomości.*

― Kubisiu…

― Tak?

― A jeżeli po drodze twoja butelka spotka jakiegoś innego

Kubisia z jakimś innym Pysiaczkiem i oni ją zauważą i wyło-

wią?

― Ale się zdziwią! Masz rację Pysiaczku, jeżeli nie przypły-

nie, to będzie znaczyć, że gdzieś tam jest jeszcze jeden Ku-

biś i Pysiaczek! - miś spojrzał z podziwem na przyjaciela.

Pysiaczek pomyślał jeszcze, że butelkę mogą znaleźć jakieś

Wydry lub Małpy, ale nie powiedział o tym Kubisiowi. Po-

mysł z drugim Pysiaczkiem wydał mu się o wiele przyjem-

niejszy.  Usiadł  więc  obok i  razem wpatrywali  się  w nurt

wody.

Tymczasem nadszedł Ptak Pu’.

― Łowimy ryby - powiedział Kubiś.

― Aha - Ptak Pu’ kiwnął ze zrozumieniem głową i poszedł

w swoją stronę, nie przypuszczając nawet, że skoro gdzieś

jest  jeszcze  jeden  Kubiś,  to  jest  pewnie  jeszcze  jeden

Ptak Pu'.

* 1001 sposobów wysyłania wiadomości, N.K.Pawłowski, Sad (na-

stępnego dnia po burzy), Księgozbiór, półka XVII
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Siedzieli  na  łagodnej  pochyłości,  zbiegającej  ku rzece.

Słońce powoli wznosiło się do góry. Rzeka w tym miejscu

wiła się, jakby nie mogła się zdecydować, czy płynąć dalej

czy  lepiej  zawrócić.  Podmywała  stromy  brzeg  po  drugiej

stronie,  wirowała,  a  potem  rozlewała  się  na  płyciznach,

żeby nieco  odpocząć.  Powierzchnia  wody  marszczyła  się,

połyskiwała w słońcu, a drobne błyski, odbite od fal oślepia-

ły siedzących. Rosa obeschła, ale od rzeki wiatr niósł chło-

dem. Po drugiej stronie rzeki, tam, gdzie kończył się piasek

niewielkiej  plaży,  a  zaczynały  trawiaste  zarośla  i  brzeg

wznosił  się  gwałtownie,  widać  było  wielką  dziurę.  Małe

drzewka,  które  nie  zdołały  się  w  porę  niczego  uchwycić

i runęły ze stromego brzegu w dół, zasłaniały nieco wejście,

ale otoczenie nory widoczne było dokładnie. 

― Skąd te wydry się biorą? - zapytał Pysiaczek.

― Zawsze  tu  były  -  Kubisiowi  wydawało  się  to  całkiem

oczywiste.  Rozłożył koc i  rozpakowywał koszyk z przeką-

skami.  Miał  tam  wianuszki  suszonych  zeszłorocznych  ja-

błek, prażone pestki jabłek dla Pysiaczka i jabłkowy sok. -

To dobre miejsce, mrówki nie dostaną się do jedzenia.

Ptak  Pu'  z  Hieronimem  nadchodzili  wałem,  rozmawiając

o czymś, ale byli jeszcze zbyt daleko, żeby Pysiaczek mógł

zrozumieć pojedyncze słowa. Kubiś zamachał łapką w ich

stronę, dając znak, by zachowywali się ciszej.  Nie dlatego,

że obawiał  się  wydry  spłoszyć,  to  raczej  mało prawdopo-

dobne, ale by samemu pozostać niezauważonym. Zazwyczaj
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trzymaja sie one blisko rzeki, ale kto wie, co mogą zrobić?

Wydry bywają nieobliczalne i nieprzewidywalne, ich towa-

rzystwo szybko staje się uciążliwe. Poza tym przygotowane

przekąski mogłyby się zbyt szybko skończyć.

― Ciiii - szepnął, gdy tamci podeszli bliżej - obserwujemy

wydry.

― Nie widzę żadnej - stwierdził Pu'.

― Na razie obserwujemy ich nieobecność,  ale na pewno

się zjawią. Tam, pod tą przewróconą wierzbą jest nora.

Rzeczywiście, po chwili zobaczyli dwie wydry. Chlapiąc na

wszystkie strony i parskając, wyskoczyły znienacka z wody.

Jedna przewróciła drugą, potoczyły się po piasku i wskoczy-

ły w ciemny otwór swojej kryjówki. Potem dość długo nie

działo się nic. Nagle z nory wyskoczyły trzy i pędem pobie-

gły do rzeki. Rozległ się wielki plusk i znów zapadła cisza.

― Bardzo ciekawe zjawisko przyrodnicze - mruknął Pu' -

bardzo intrygujące. Weszły dwie, a wyszły trzy.

Poskrobał pazurem po piasku i oznajmił z dumą - wychodzi

na to,  że teraz w środku jednej brakuje. Jeśli jedna wydra

wejdzie do nory, to ilość wydr wewnątrz będzie równa zero.

Niespodziewanie  dla  wszystkich,  a  najbardziej  dla  Pu',

z nory wychyliła się  głowa jeszcze jednej  wydry.  Ptak Pu'

wytrzeszczył  oczy,  schylił  się  i  z  wielkim zapałem znowu

skrobał coś pazurem, zaraz wszystko zamazując i  natych-

miast licząc od nowa.
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― Czy jeden plus jeden może dać trzy? Chyba nie. Ale, gdy-

by  założyć,  że  te  jedynki  są  dostatecznie  duże...  E,  nie.

A może ta trzecia była zerem? A czwarta?

Kubiś z Pysiaczkiem aż wstrzymali oddech z podziwu, tylko

Hieronim Hfaścik beznamiętnie szarpał chude liście szcza-

wiu. 

― Hi-hfaaa!  Matematyka.  Cyfry  powinny służyć numero-

waniu stron w książkach. Tworzenie z nich słów i zdań to

już za wiele. Od tego można zwariować.

Słońce wznosiło się coraz wyżej, grzejąc przyjemnie w twa-

rze. Ptak Pu’ przerwał obliczenia, ale wydawał się jakiś nie-

obecny. Nadeszła pora przekąsek, potem druga. Wydry rów-

nież się uspokoiły i  drzemały w cieniu wysokiego brzegu.

Wystarczyło jednak, by któraś z nich zaczęła huśtać się na

zwisających nisko nad wodą gałęziach wierzby, a całe towa-

rzystwo natychmiast włączyło się do zabawy.

― Tak, tak - mruczał Pu' - można się tego po nich spodzie-

wać. One są po prostu nieobliczalne.

Wydry  tymczasem  wskakiwały  i  wyskakiwały  tak,  że  od

razu  wszyscy  stracili  rachubę.  Trwało  to  dłuższą  chwilę,

a potem  znów  zrobiło  się  pusto.  Wtedy  nadszedł  Zając.

Przyjaciele, odwróceni w stronę rzeki, nie zauważyli go. Py-

siaczek z palcem na pyszczku wskazał mu norę wydr.

― Nora - powiedział Zając, nie do końca rozumiejąc, co się

dzieje. - Tylko wydry potrafią tak budować. Żadnych zabez-

pieczeń. Otwarta nora.
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― Właśnie! - wykrzyknął uradowany Pu'. - Otwarta! Z ter-

modynamicznego punktu widzenia... - i znów zaczął zama-

szyście pisać na piasku.

― Od tego wszystkiego kręci mi się w głowie - poskarżył

się Kubiś. - Może już chodźmy?

― Tam chyba siedzi jeszcze jedna - powiedział Pysiaczek.

Wszyscy zaczęli wpatrywać się we wnętrze nory, ale nic nie

zauważyli.

― Nic tam nie ma.

― To jest pewnie Wydra Schroedingera - powiedział Hie-

ronim, nie odrywając się od szczawiu.

― Co?

― Jeżeli nie wiadomo, czy wydra jest w środku czy jej nie

ma  i  nie  ma  możliwości  tego  sprawdzić  bez  włażenia

do środka,  to mamy do czynienia z Wydrą Schroedingera.

To taka wydra, która jednocześnie w połowie jest i w poło-

wie jej nie ma.

― A nie ma jej od którego końca? To znaczy, chciałem za-

pytać -  Kubiś skrobał się po głowie intensywnie myśląc -

jest tam sam ogon czy sama głowa? A może tylko prawa

strona?

― Nie, nie, Kubisiu, istnieje po prostu równe prawdopodo-

bieństwo tego, że wydra tam jest w całości i tego, że jej tam

w całości nie ma.

― I co dalej?
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― Jeśli  wyjdzie,  to  znaczy,  że  była,  a  jeśli  nie  wyjdzie…

eee… to znaczy, że może potem wyjdzie. Albo nie wyjdzie,

bo  nikogo tam nie  ma.  Żeby sprawę rozstrzygnąć,  trzeba

tam wejść.

― Beze mnie - powiedział szybko Pysiaczek.

― Dopóki się tego nie zrobi, wydra istnieje w superpozycji

bycia i niebycia w norze naraz - dodał Hieronim.

― Spokojnie, Pysiaczku - Kubiś wziął przyjaciela za łapkę -

a czy nie moglibyśmy jej tak po prostu zostawić nierozstrzy-

gniętej? Niech sobie będzie w połowie, skoro taka jej natu-

ra.

― Możemy? - zapytał Pysiaczek z nadzieją w głosie.

― Tak - odpowiedział spokojnie Hieronim - pozostawanie

w superpozycji jest naturalne dla takich wydr. Sam Schro-

edinger nie umiał sobie z tym poradzić, bo wyobraźcie so-

bie, że ta jego wydra, mimo że była tylko myślowym ekspe-

rymentem,  stworzeniem  hipotetycznym,  a  znaczy  to  do-

kładnie tyle, że była łatwa w utrzymaniu i  niewiele jadła,

otóż ta wydra lubiła się chować. W całym domu Schroedin-

gera  wybrała  sobie  cztery  miejsca  na  swoje  kryjówki.

Schroedinger  najpierw  założył,  zupełnie  zresztą  słusznie,

samo istnienie wydry, a potem szybko policzył, że prawdo-

podobieństwo znalezienia  wydry w jednej  z  jej  kryjówek

wynosi dwadzieścia pięć procent. Z drugiej strony prawdo-

podobieństwo, że jej tam nie ma jest takie samo. Okazało

się, że niezależnie od ilości analizowanych kryjówek, wyni-
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kiem są dwie identyczne wydry, a nie jedna. Wydry są nie-

zwykle trudne do obserwacji, więc aby reszty życia nie spę-

dzić na bezowocnych próbach rozwikłania tej zagadki, zwa-

nej potem paradoksem wydr, Schroedinger zajął się bada-

niem kotów i podobno nieźle mu to szło. Hi-hfa! 

― Od tego wszystkiego okropnie zgłodniałem - poskarżył

się Kubiś -  a  coś mi się wydaje,  że pora popołudniowych

przekąsek jest prawdopodobna w większej połowie niż nie

jest.

― Połowy  są  zawsze  równe  -  obruszył  się  Hieronim.  -

Przynajmniej połowy tego samego.

― Naprawdę? - szczerze zdziwił się Kubiś. - Kiedyś Niko-

dem dał  mi  i  Pysiaczkowi  pięć  słoiczków miodu,  po  trzy

dla każdego z nas.

― To dziwne.

― A widzisz! Mnie też to zastanowiło, dlatego od razu zja-

dłem swoją połowę.

― Pu’! Idziesz? - Zatrzymali się, bo Ptak nawet nie ruszył

się z miejsca.

― Idźcie, dogonię was. Muszę coś jeszcze ekstrapolować -

Ptak Pu’ nawet się nie odwrócił,  obawiając się, że umknie

mu wątek obliczeń, które prowadził na piasku.

Zeszli z Pagórka i ruszyli ścieżką przez łąkę w stronę sadu.

Zza drzew było już widać dach Księgozbioru. Jeszcze kawa-

łek i pojawi się z lewej strony chatka Kubisia otoczona kwa-

dratowymi alejkami. Domku Pysiaczka o tej porze roku nie
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można zobaczyć, nawet gdy się stoi tuż obok, bo skrywają

go wysokie kępy traw.

― Pysiaczku - odezwał się Kubiś, gdy przeszli już całkiem

spory kawałek.

― Tak?

― Gdy idę sobie czasem na spacer i rozglądam się za two-

im domkiem w trawie i zastanawiam się, czy jesteś w środ-

ku czy może nie, to czy ty czujesz się wtedy jakoś tak do po-

łowy?

― Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, Kubisiu, ale skoro

nic o tym nie wiem, to pewnie nie.

― Tak właśnie myślałem.

― Kubisiu…

― Tak?

― A ty? Czy czujesz się tylko w połowie prawdopodobny,

jeżeli ja akurat siedzę sobie w domku i nie wiem, czy mnie

dziś odwiedzisz czy też nie?

― Nie. I wiesz, co? Hieronim chyba coś pokręcił z tym by-

ciem i niebyciem...

― I z tą wydrą?

― Z wydrą chyba też. Raz jest jej pół, raz jest podwójna.

Obawiam się, że za długo tkwiliśmy na tym pagórku. Słońce

mu zaszkodziło.

― A co z Pu'? On przecież tam został!

Pu' wyprostował się i ciężko westchnął. Zrobił krok do

tyłu i krytycznie spojrzał na swoje dzieło. Słońce przesunę-
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ło się po niebie i teraz wyostrzyło ukośnym cieniem znaki

na piasku. Ptak Pu' sam już nie wiedział, co o tym myśleć.

Liczył, potem udeptywał piasek, rozmyślał i liczył od nowa.

Za każdym razem wynik wskazywał pół  wydry.  Wszystko

wydawało się być poprawne, ale jak to wytłumaczyć?

― Wygląda na to, że jednak Hieronim miał rację - powie-

dział wreszcie sam do siebie.
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Kwadrat czternasty,

w którym 
pochylamy się 
nad Mapą
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Gdy się już wszyscy zebrali wokół stołu, Ptak Pu’ rozwi-

nął rulon papieru.

― Oto Mapa Sadu i Okoliczności!

Wszyscy wpatrywali się w obrazki na papierze i nic nie mó-

wili. Jeśli wydaje się wam, że rysowanie map jest łatwe, o ile

założymy,  że  rysowanie  w  ogóle  jest  łatwe,  to  zapytajcie

Ptaka Pu’.  Złamał przy tym zajęciu dziesięć  ołówków,  po-

między trzecim i czwartym wystraszyły go Maupy, a pomię-

dzy szóstym i siódmym zaplątał się w krzaki jeżyn, gdy brał

miarę wszelkich odległości.

Teraz nikt się nie odzywał, a Ptak Pu’ wprost gotował się

z niecierpliwości.

― No i co o tym myślicie? - huknął.

― Mapa - powiedział Kubiś.

Mapa była niewielka. Na samym środku wyrysowane były

i ponumerowane  drzewa  Sadu,  nad  nim  znajdowały  się

domki  Kubisia  i  Pysiaczka,  z  jednej  strony  Księgozbiór,

a z drugiej nora Zająca z pięcioma wyjściami. Gdy się czeka-

ło na Zająca, a on wołał: Już idę! nikt nie wiedział, gdzie się

pojawi. U dołu Mapy wiła się rzeczka, oddzielona od Sadu

wałem.  Pośrodku wału  znajdował  się  Pagórek z  wielkimi

głazami schodzącymi prosto do wody. Na samym brzegu, po

drugiej stronie rzeczki znajdował się Las pełen Niejasności.

To z niego pochodziły wszelkie Wydry i Maupy oraz Niepo-

kojące  Odgłosy.  Las symbolizuje Nieświadomość,  wyjaśnił

kiedyś Nikodem, jak zwykle niczego w ten sposób nie wyja-

śniając.
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― A tu jestem ja - ucieszył się Zając i wskazał na mapie ja-

kiś krzaczek. Ptak Pu’ nastroszył się ze szczęścia.

― A dlaczego Domek Kubisia jest wyżej niż Pagórek Hiero-

nima? - zapytał Pysiaczek - przecież idąc tam, schodzi się

w dół.

― To jest tylko Odwzorowanie na Płaszczyźnie - wyjaśnił

Ptak Pu’ - dzięki temu wszystko zmieściło się na tym stole.

― A to mój domek? - dopytywał się dalej.

― Tak.

― Ale ja nie mam płotka.

― To napis. Litery.

― Nie ma ich przy domku - nadal nie rozumiał Pysiaczek,

który nie umiał czytać.

― Mapa ma opisane miejsca, żeby było wiadomo, co jest

czym i jak tam trafić. Gdybyś kiedyś zabłądził i miał ze sobą

mapę, to byś nie zabłądził. Mój wuj, który eksploruje, cały

czas używa takich map - wyjaśniał cierpliwie Ptak Pu’. 

― Rozumiem - powiedział szybko Pysiaczek, który wciąż

nic nie rozumiał. - A po co miałbym się zgubić?

Ptak Pu’ zastanawiał się chwilę. Wszystkie miejsca, w które

mógł dotrzeć Pysiaczek sam, były dość trudne do zgubienia

się.

― Gdy zrobi się tak mgliście albo ciemno, że całkiem nic

nie widać,  to bez mapy nie mógłbyś nigdzie trafić.  Wtedy

właśnie zabłądzisz. Mając ze sobą mapę, możesz się dowie-

dzieć, w którym miejscu się znajdujesz, a z tego wynika ja-
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sno, w którą stronę trzeba iść, by dojść tam, gdzie chce się

dotrzeć. W skrajnych wypadkach, jakie zdarzają się zwykle

Nikodemowi,  mapa  służyć  może  do  stwierdzenia  miejsc,

w których na pewno się nie znajdujesz, a potem metodą eli-

minacji można okreslić hipotetyczne miejsca przebywania.

― A co jest poza tą kartką papieru? - zaciekawił się Hiero-

nim.

― Tam jest Nieznane. Nieznane dopiero czeka na eksplo-

rację.

― Ach,  przypomniałem sobie -  ucieszył  się  osioł  -  Niko-

dem mówił, że wymyślił na razie tylko tyle, bo jest ograni-

czony.

― Nikodem jest ograniczony czasowo Pilnymi Zobowiąza-

niami  -  poprawił  go  Zając  -  i  ma Bezzwłocznie  Cierpiące

Sprawy lub coś w tym stylu.

― Przecież mówię,  że jest ograniczony - mruknął osioł -

Hi-hfaaa…

Miał rację. Łąka za Domkiem Kubisia kończyła się po prostu

ścianą z  wymalowanymi na niej  chmurkami,  zupełnie  jak

z ryciny Flammariona.  W tej  ścianie znajdowały się drzwi

z tabliczką: 

TO NIE TU
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Z każdej strony były po dwie klamki. Nikodem uważał

to za bardzo zabawne. Ptak Pu' nie uważał jednak za ko-

nieczne umieszczanie ich na mapie.

― Te drzwi to taki Skrót Myślowy. Za nimi są jakieś inne

miejsca. Potem nad tym pomyślę - mówił Nikodem i nigdy

już o tym nie myślał.

Na brzegach Mapy znajdowały się strzałki.

― To są kierunki - objaśnił Ptak Pu’.

― Kierunki dokąd?

― Kierunki  świata.  Każda  prawdziwa  mapa  takie  musi

mieć.  Na górze jest  Północ,  na dole  Południe,  tu  Wschód,

a tu  Zachód.  Dzięki  temu nikt się  nie pomyli  i  nie  będzie

oglądał mapy do góry nogami.

― A dlaczego Północ jest na górze?

― Bo Północ zawsze jest na górze. To taka Umowa Geogra-

ficzna.

― Ale dlaczego akurat  tak? Gdyby tę  mapę odwrócić,  to

z Pagórka  schodziłoby się  w dół  -  Kubiś  głośno myślał.  -

Poza tym w południe słońce jest wysoko, więc Południe po-

winno być na górze, prawda?

― Nieprawda - Ptak Pu’ nastroszył się nieco, bo nie wie-

dział,  co odpowiedzieć.  Takie  pytania  niepokoiły  go,  były

zbyt proste, a odpowiedzi na nie już nie. - Kierunek Połu-

dnie tylko przypadkiem nazywa się tak samo jak pora dnia.

Czuł, że gdyby Południe było na górze, nic by się nie stało,

ale nie chciał się do tego przyznać. Praca nad mapą zajęła
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mu  mnóstwo  czasu.  Musiałby  wszystko  przerysować  do

góry nogami. Ptak Pu postanowił wyjaśnić sens kartografii

tak  szczegółowo,  jak  to  tylko  możliwe.  Gdy  już  wszyscy

(wszyscy oprócz Pysiaczka) zrozumieli, na co patrzą, mapa

wydała się im bardzo mądrą rzeczą.

Tej nocy Kubiś nie mógł zasnąć. Rozmyślał nad mapami. Bo

przypuśćmy,  mówił  do siebie na głos,  że  mam taką mapę

i idę z tą mapą przed siebie i przypuśćmy, że nagle okazuje

się że ja te mapę trzymam do góry nogami to w takim razie

szedłem do przodu czy do tyłu?

*

 Tej nocy Hieronim zasnął z wielkim trudem. Wyobrażał

sobie,  że  narysowano już mapę wszystkiego.  Dzięki  temu

nawet Pysiaczek nie mógłby się już zgubić, ale z tego wyni-

kało też, że wszystko zostało policzone, zmierzone i właści-

wie  umieszczone.  Wszystko  zostało  oznaczone  i  opisane.

Nie  zostało  ani  kawałeczka  nieodkrytego,  najmniejszego

miejsca  na  nieznane,  nieokreślone,  zaskakujące.  W końcu

zasnął. Śnił, że jest w podróży. Wokół rozciągała się ogrom-

na przestrzeń. Pod kopytkami chrzęścila sucha trawa. Spoj-

rzał  w dół.  To nie była trawa.  Deptał  po literkach.  Droga

była podzielona na równe, ponumerowane części, a pobo-

cze zarastaly jakieś chwasty, nie byle jakie, bo każdy przy-

czepioną miał do łodyżki karteczkę z łacińską nazwą. Przy

rozgałęzieniu dróg podane były informacje, dokąd te drogi
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prowadzą. Starał się iść ostrożnie, ale co chwila jakaś literka

przyczepiała mu się do kopytka.  Minął strzałkę z Kierun-

kiem  Geograficznym  i  nagle  zatrzymał  się  na  krawędzi

mapy.

― Hi-hfaaa! - zawołał radośnie i pewnym krokiem ruszył

przed siebie.

 *

Tej nocy Pysiaczek zasnął bardzo szybko, żeby się nig-

dzie  nie  zgubić.  Następnego dnia,  gdy tylko się ocknął ze

snu, zerwał się z posłania i z radością stwierdził, że jego po-

mysł był dobry. Wcale się nie zgubił i wcale nie potrzebował

do tego mapy!
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Kwadrat piętnasty, 

w którym osioł 
jest bardziej oddzielny
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― Trzeba ratować osła póki nie jest za późno! - Zawołał

Zając z daleka. Biegł robiąc wielkie susy i z trudem wyha-

mował przed Kubisiem. Jego wąsy wskazywały dziesięć mi-

nut  przed  drugą  nad  ranem.  Przyglądając  się  Zającowi

uważnie, można było szybko się zorientować, że nie żartuje.

Gdyby  żartował,  wąsy  wskazywałyby  godzinę  za  dziesięć

drugą po południu.

Kubiś przewrócił się i wpadł do dołka. Razem z Pysiaczkiem

sadzili nową jabłonkę.

Oczy Pysiaczka od razu zrobiły się bardzo okrągłe. O nic nie

zapytał,  bo  w  chwilach  przerażenia  drętwiał  całkowicie,

włącznie ze swym aparatem mowy. Miał to po przodkach,

którzy często mieli  okazję bycia zjadanymi i  tylko idealne

udawanie martwego zapewniało im przedłużenie gatunku.

― Czy wy mnie w ogóle słyszycie? - wrzasnął Zając.

Kubiś zamachał tym, co wystawało z dołka na znak, że sły-

szy.

― Oczywiście,  tak,  niewątpliwie -  wykrztusił  zaskoczony

Ptak Pu’, ciągnąc Kubisia za nogę. - A co się właściwie stało?

- Hieronim został w całości uwięziony. Nie jest w stanie sam

się  wydostać,  nie  ma  z  nim  kontaktu  i  nie  wiadomo kto

i w jakim celu go uwięził. Nikodem uważa, że to salamiści,

ale jest teraz za daleko i nie zdąży z pomocą. Musimy uwol-

nić go sami.

― Czy to bezpieczne? -  zapytał  Pysiaczek,  który właśnie

zaczął odzyskiwać władzę nad sobą.
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― Dla osła na pewno nie! Nie wiemy nawet czy już nie zo-

stał zjedzony albo coś w tym rodzaju.

― Ale Zającu - odezwał się Ptak Pu’ - skąd w ogóle wiesz,

że go ktoś więzi?

― Bo nie ma go w żadnym miejscu, w którym powinien

być, a ostatni raz widziałem go na Pagórku. Stoi tam teraz

ogromny płot i on zapewne jest w środku.

― Czy coś mówi?

― Nic nie mówi. Dość tych pytań. Chodźcie szybko - i Zając

ruszył przed siebie, co chwila zawracając, bo nikt nie mógł

za nim nadążyć.

― Jak myślisz Kubisiu - Pysiaczek odwrócił się do przyja-

ciela i zapytał go cicho - jeśli to coś zjadło osła, to czy może

być ciągle głodne? A może rozgląda się za deserem?

― Ja myślę Pysiaczku, że nic nie wiem. Najlepiej zapytać

samego osła.

Weszli w końcu na Pagórek.

Na środku stał płot z gałęzi. Był tak gęsty, że nic przez niego

nie można było zobaczyć, a gdy Kubiś zaczął iść wzdłuż pło-

tu, po chwili był z powrotem z drugiej strony.

― Dziwne - powiedział Kubiś.

― Dziwne? To co najmniej  podejrzane!  -  Zdenerwowany

Zając aż podskoczył. - To jakaś grubsza sprawa!

― Grubsza  od  czego?  -  przestraszył  się  Pysiaczek  -  Czy

grubsza dlatego, że osioł jest już w jej środku?

― Otóż to! Osioł jest w środku!
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Pysiaczek ponownie zdrętwiał.

Kubiś podszedł do płotu i oglądał z bliska splecione gałęzie.

― To jest sytuacja bez wejścia - powiedział poważnie. - Je-

śli nie zrobił tego Hieronim, to zrobił to jakiś inny osioł. Ta-

kie płoty plotą osły. Przynajmniej jeden, którego znam, tak

właśnie robi, a to już pozwala mi stwierdzić, że inne pewnie

plotą tak samo.

― Bzdura! - powiedział Zając. - Trzeba się dostać do środ-

ka. Tak nie może być, że nie wiadomo, co i jak. My musimy

wiedzieć,  nam  się  to  należy,  mamy  prawo  do  informacji.

To jedno z podstawowych praw i  wolności obywatelskich.

My za wszelką cenę...

― A jeśli to poczwarka? Kokon? - przerwał mu Ptak Pu’. -

Czytałem,  że  niektóre  stworzenia  przechodzą  przemianę

i muszą się na ten czas odizolować od otoczenia. Chruściki

na przykład robią z patyczków…

― Dość! Zrobimy piramidę. Ptak na Kubisia, Pysiaczek na

Ptaka! Nie ma czasu na takie dyskusje!

― A ty Zającu?

― Ja muszę koordynować, to chyba oczywiste - powiedział

Zając, drepcząc w miejscu nerwowo.

 

Można by się spodziewać, że środowisko jako pewna zbioro-

wość ignoruje zachowanie jednostki i jest mu ona całkowicie

obojętna, ale dzieje się tak tylko wtedy, gdy ta jednostka za-

chowuje się zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami i jest
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przewidywalna. Wystarczy jednak, by wychyliła się nieznacz-

nie poza te zasady, by natychmiast zwrócić na siebie uwagę.

(Czy  wspominałem  już  o  dziewczynce,  która  chodziła

na spacery z wózkiem dla lalki bez lalki?)

― Taaak  -  mruknął  Hieronim  Hfaścik  i  obrócił  stronę

w książce.

Potrzeba odosobnienia może wywoływać w najbliższym oto-

czeniu poczucie niepokoju lub irytacji,  a w skrajnych przy-

padkach agresję  i  akty  ostracyzmu.  Potrzeba odosobnienia

nie jest stanem naturalnym i powszechnym, a otoczenie nie

akceptuje zazwyczaj tego, czego nie jest w stanie zrozumieć.

Odosobnienie,  chociaż  w  konsekwencji  prowadzi  często  do

poprawy  funkcjonowania  w  środowisku,  jest  postrzegane

jako zachowanie niezdrowe i antyspołeczne*.

― Hmmm… - mruknął do siebie osioł i trudno nie zauwa-

żyć niezwykłości tej refleksji, tak odmiennej od codzienne-

go hihfaaa.

Osoby z najbliższego otoczenia mogą starać się negować ta-

kie  potrzeby  i  ich  przyczyny,  deprecjonować  i  czynnie  im

przeciwdziałać. Tak dzieje się w przypadku, gdy ktoś zamyka

się  z  powodu  głębokiego  smutku,  depresji,  ale  też  z  we-

wnętrznej potrzeby introspekcji  nie wywołanej  żadną trau-

mą.

* Samotność pozytywna. Motywy odosobnienia w kulturze Wschodu i
Zachodu, N.K. Pawłowski, Wydawnictwo Sad i Okoliczności, (od środy
do piątku z małą przerwą na coś innego), Księgozbiór, półka LIX
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W tym momencie osioł usłyszał  jakieś ciche trzaski.  Pod-

niósł  łeb  znad  książki,  nic  się  jednak  niepokojącego  nie

działo.  Być  może  to  trzeszczały  jakieś  konformistyczne

schematy. Albo myszy.

Z kolei dla osoby dystansującej się ważny jest punkt odniesie-

nia. Efekty odosobnienia zależą bowiem od tego, jak postrze-

gamy siebie i otoczenie. Zamykając się w jakiejś przestrzeni

można odczuć pewne psychiczne ciśnienie, dyskomfort wyni-

kający z uczucia przytłoczenia. Niewielu zdobywa się na od-

wrócenie układu i uznanie, że to nie odgradza się od świata,

ale odgradza świat od siebie. Ten, zdawałoby się, nieistotny

szczegół wydatnie wpływa... 

W  tym  właśnie  momencie  osioł  usłyszał  trzask  patyków

i zobaczył, jak część płotu wykrzywia się i rozlatuje na ka-

wałki.  W powstałej  dziurze zobaczył  Pysiaczka,  Ptaka Pu’

i Kubisia.

― Hmmm…  -  mruknął  do  siebie  osioł  pełen  zdumienia

i szacunku  dla  przenikliwości  autora,  jego  doświadczenia

oraz celności uwag.

― Hfaściku, ty żyjesz! - wykrzyknął Pysiaczek, który jako

pierwszy wygramolił się spod sterty patyków.

― Tak. Wy również, jak sądzę macie się dobrze?

― Poniekąd - sapnął Kubiś.

― To miło, że wpadliście.

― To  nie  jest  tak,  jak  myślisz.  Przechodziliśmy  akurat

obok,  tak,  postanowiliśmy wpaść do ciebie i  zobaczyć,  co

porabiasz - wyjaśnił Zając.
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― Ale nic nie było widać - wyjaśnił Pysiaczek, widząc, że

Hieronim zastanawia się, co odpowiedzieć przyjaciołom.

― U mnie wszystko w porządku.

― Ale przecież ktoś cię uwięził!

― Tak? Nie.

― A płot?

― Aaaaa, płot… Pomyślałem sobie, że dobrze byłoby cza-

sem pobyć trochę w samotności, ale w takiej, żeby nic a nic

mnie  nie  rozpraszało.  Postanowiłem  więc  ogrodzić  cały

świat płotkiem, z wami w środku przy okazji.

― To my byliśmy zamknięci w środku? - Zając aż przysiadł.

― No tak. Skoro ja jestem na zewnątrz wszystkiego, to wy

zostaliście w środku. Chyba nie macie nic przeciwko temu?

Zostawiłem wam sporo miejsca.  A teraz, pozwólcie wrócę

do lektury - i osioł zwiesił łeb nad książką. Wobec takiego

wyjaśnienia, przyjaciele pozostawili osła w spokoju i poszli

dalej, gdziekolwiek by to miało być.

Potrzeba  odosobnienia  wiąże  się  często  z  koniecznością

stworzenia warunków do przewartościowania, dywersyfika-

cji lub…

W tym momencie na stronę, którą czytał osioł, spadł liść.

Osioł uniósł łeb do góry i spojrzał na gałęzie drzewa, które

nad nim szeleściły.

― Hmmm… - mruknął do siebie osioł,  co, jak już wiecie,

nie było w jego zwyczaju. Nie wszystko jednak przewidział.
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Kwadrat szesnasty, 

w którym 
dowiadujemy się, że 
wszystko istnieje, 
a nic nie istnieje.
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― Już do ciebie idę, Kubisiu! - Zawołał Ptak Pu’, słysząc, jak

skrzypią drzwi wejściowe i rozlega się znajomy tupot i sa-

panie - momencik!

Ptak  Pu’  wstawił  książkę  na  miejsce,  zszedł  z  drabinki

i otrzepując się z kurzu poszedł przywitać przyjaciela. Ku-

biś nie był sam. Obok niego stał Pysiaczek, nieruchomo jak

posąg.

― Czy coś przegapiłem? - zapytał Ptak Pu’ - O ile dobrze

pamiętam, wczoraj skończyliśmy już grę “Kto się pierwszy

ruszy, tego zje Bubuka”.

Ta gra zawsze sprawiała kłopot, bo Pysiaczek drętwiał

w sposób naturalny i prawie zawsze wygrywał. Zdarzało się

jednak,  że  wewnętrzny  strumyk  myśli  zmieniał  kierunek

i Pysiaczek  odzyskiwał  zdolność  ruchu.  Najważniejsze,

by nie  używać  słowa  Bubuka  albo  innych  równie  strasz-

nych, bo wtedy nie ma żadnej zabawy.

― Pysiaczek chciał cię o coś zapytać, ale sama myśl o tym

wprawiła go, jak widzisz, w odrętwienie.

― O!

― Tak właśnie. Chciał ci zadać pytanie: czy ja w ogóle ist-

nieję. Czyli on. Gdyby zapytał. Rozumiesz?

― Tak. Nikodem mi mówił, że kiedyś to nastąpi. Że zapyta.

Gdyby zapytał. Rozumiesz.

Ptak Pu’ nastroszył się nieco i spojrzał na najwyższą półkę

Księgozbioru.
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― Heidegger, Leibnitz, Platon - mruczał do siebie zakłopo-

tany - nic z tego, o czym mówił Nikodem nie wydaje się być

użyteczne w takiej sytuacji…

 ― Obawiam się - powiedział poważnie Ptak Pu - że Pysia-

czek utracił świadomość egzystencji albo doznał odłączenia

i  autentycznego  przeżycia  nicości.  Czy  wydarzyło  się  coś

szczególnego ostatnio? Wydarzenia skrajne, powiedziałbym

nawet, że traumatyczne?

― To chyba przez osła - odpowiedział Kubiś - Naopowia-

dał  nam niedawno o prędkości  światła  i  horyzoncie  zda-

rzeń. Tak, to mogło być to. Przez kilka dni Pysiaczek starał

się to wszystko zrozumieć i jakoś w sobie upakować, ale nic

z tego nie wyszło. Jest zbyt mały. Postanowił wybrać się do

ciebie z tym problemem, ale na samą myśl, że będzie musiał

wypowiedzieć to pytanie na głos, zdrętwiał na dobre i mu-

siałem go tu przynieść.

― Załóżmy, że tak właśnie było. - Ptak Pu chciał dokończyć

wykład. - W postrzeganie świata wkrada się wtedy podej-

rzenie nieprawdziwości wszystkiego, co się postrzega albo

pojawia się nieprzyjemne odczucie nieuchronnej ulotności

i nietrwałości wszystkiego. Można to w sobie stłumić. Moż-

na biernie zaadoptować się do środowiska, powtarzać sche-

maty codziennych czynności, słów i gestów, zatracić swoją

indywidualność  w  zamian  za  anonimową  codzienność

i konformizm społeczeństwa masowego. Takim postępowa-

niem jednostka chce przed sobą ukryć, że jest w tym świe-
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cie chwilowo i musi go kiedyś opuścić, woli życie nieauten-

tyczne,  ucieczkę od wolności  i  od najistotniejszej  prawdy

o nim samym. Nie ukryje się jednak przed wydarzeniami,

które mogą zbudzić z tego uśpienia, ukazać obcość świata,

który ją otacza, pozorność tożsamości ze społeczeństwem,

samotność i absurdalność egzystencji, która staje wówczas

w całym swym autentyzmie.

― I Pysiaczek zrobił to wszystko sam? - zdumiał się Kubiś.

Nie podejrzewał Pysiaczka o gotowość do tak niezwykłych

czynów. Nie był w stanie nawet do końca zrozumieć, co tak

naprawdę  uczynił  Pysiaczek,  ale  skoro  Ptak  Pu’  wyjaśnił

to wszystko,  co  się  zdarzyło  w  taki  sposób,  to  dlaczego

miałby mu nie uwierzyć? 

― Przynajmniej tak powiedziałby Heidegger.

― Kto?

― Taki filozof. Filozof obserwuje świat i ludzi, próbuje zro-

zumieć, znaleźć zależności, odgadnąć mechanizmy, przyczy-

ny, stworzyć spójny obraz. - Ptak Pu’ rozejrzał się po pokoju,

jakby czegoś szukał. - O, tam, pierwszy z lewej to jego por-

tret.

― A ten obok?

― To Leibnitz. Ten od monad. Również filozof. Potem Spi-

noza, Kant, Voltaire, Tomasz z Akwinu, Platon, to ten od ja-

skini - kolejne portrety, które wskazywał Ptak Pu’ niknęły

coraz głębiej w kurzu i półmroku - Wszyscy oni poszukiwali

odpowiedzi na pytanie czy istnieję, po co istnieję i tym po-
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dobne egzystencjalne wątpliwości.  Analizowali  relacje  po-

między jednostką a społeczeństwem, przyczyny wyborów

i kierunków działania,  próbowali  nazwać,  oddzielić,  zdefi-

niować i usystematyzować. Starali się określić, co jest waż-

ne, a co jest ważniejsze, zrozumieć, dlaczego w coś się wie-

rzy lub nie wierzy i od czego zależą nasze losy. Te wszystkie

książki zawierają dorobek ich życia, ich wieloletnie studia

nad  systemami  filozoficznymi  innych  filozofów,  własne

przemyślenia i opisanie mechanizmów funkcjonowania jed-

nostki i świata.
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― Czy w tych książkach,  powiedzmy,  tak  dla  chwili  wy-

tchnienia, są pomiędzy tymi… no…

― Dysertacjami - wpadł w słowo Ptak Pu’

― Właśnie. Czy są tam jakieś rymowanki, wierszyki, mru-

czanki?

― Nie, absolutnie! - zdumiał się Ptak Pu’ - to dzieła poważ-

ne i fundamentalne!

― A jakieś obrazki? Wiesz, kolorowanki, rebusy?

― Skądże! Cóż to za pomysł!

― Teraz rozumiem - powiedział Kubiś.

― To znaczy?

― Oni wszyscy są bardzo smutni. Rozmyślanie nad tym do

 iczego dobrego nie prowadzi. Im więcej starają się zrozu-

mieć,  tym mniej  mają  czasu,  by się cieszyć tym,  co mają.

Ale przecież nawet Pysiaczek czasem przystanie i,  nie my-

śląc przecież jak filozofowie, zapyta sam siebie: po co istnie-

ję, czy naprawdę istnieję? Dziękuję, Ptaku Pu’. To mi wystar-

czy.  Już  wszystko  wiem.  -  Kubiś  wziął  Pysiaczka  na  ręce

i wyszedł.

― Wszystko wie - powiedział sam do siebie Ptak Pu’ i spoj-

rzał na portret Heideggera. Wydał mu się jakiś mniej uro-

czysty. Powiedziałby nawet, że gdy nie patrzył przez chwilę,

Heidegger poprawił się w fotelu i teraz był jakiś bardziej na-

puszony, jakby słowa Kubisia zirytowały go nieco. Wszyscy

filozofowie wydali mu się teraz jacyś urażeni. Tylko Voltaire,

przysiągłby, że to nie było złudzenie, mrugnął okiem, jakby
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porozumiewawczo  na  znak,  że  słowa  Kubisia  mają  sens,

że wszystko czego dokonał,  nie było wcale tak ważne, jak

spacer z przyjacielem w słoneczny, letnidzień.

Po chwili przypomniał sobie najważniejszą tezę pana Volta-

ire, że przecież żyjemy w najlepszym ze światów. Skoro tak,

rozmyślał dalej, to byłoby czymś dziwnym, wręcz nienatu-

ralnym,  niestosownym  nawet,  gdyby  się  Voltaire  nie

uśmiechnął lub nie mrugnął.  Odmrugnął więc i wyciągnął

z kąta wielkie pudło.

― Taki mały, najmniejszy z nas! I zapytał!

Grzebał długo, aż wyciągnął z niego czarną, winylową płytę,

położył na gramofonie i uruchomił. Kubiś z Pysiaczkiem nie

usłyszeli jednak nic, książki dobrze tłumiły dźwięk.

― Chciałbym być sową, chciałbym być sową jeszcze - mru-

czał i przytupywał Ptak Pu', kiwając się na boki jak pingwin.

Kubiś  przystanął  pod  jabłonką  i  postawił  Pysiaczka.

Szelest liści i promienie słońca migoczące w koronie drze-

wa szybko przywróciły Pysiaczka do normalnego stanu. Ro-

zejrzał się wkoło i zobaczył Kubisia. - Zapytałem? Powiedz,

zapytałem?

― Zapytałeś, Pysiaczku, zapytałeś.

― No i co, i co? - denerwował się Pysiaczek, czując, że jesz-

cze chwila i znów zdrętwieje.

― Spokojnie,  Pysiaczku,  wszystko  jest  dobrze.  Zdaniem

wielkich  filozofów,  z  którymi  konsultował  się  Pu',  dopóki

pytasz, istniejesz niewątpliwie.
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― Och! - Westchnął z ulgą Pysiaczek.

Przeszli  potem  całkiem  spory  kawałek,  rozmawiając

o czymś innym, gdy nagle Pysiaczek przystanął gwałtownie,

tknięty niepokojącą i natarczywą myślą.

― A Zając przecież nigdy o nic nie pyta!

― Oj, tam - machnął łapką Kubiś. - Zając po prostu nie zna

wszystkich  odpowiedzi,  chociaż  pewnie  się  do  tego  nie

przyzna, a to przecież to samo.
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Kwadrat siedemnasty, 

w którym zbliża się 
Wielkanoc, 
ale nie wiadomo, 
o co chodzi.
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Pewnego dnia Kubiś liczył swoje słoiczki z miodem i za-

stanawiał się, czy prawie szesnaście to jeszcze szesnaście.

Pysiaczek natomiast siedział obok i wzdychał co chwila ci-

chutko: ach..., bo wyobrażał sobie, jak by to było, gdyby on,

Niewielkie  Stworzonko,  dokonał  jakiegoś  bohaterskiego

czynu. I żeby wszyscy byli zdumieni. Chociaż trochę...

Wtem nadszedł Zając.  Szedł w taki  sposób,  w jaki  chodzi

wtedy, gdy ma Ważne Sprawy na Głowie.

― I nie cierpiące zwłoki - dodał Ptak Pu’.

Zając usiadł na ziemi obok Kubisia, ale poczuł się przez to

o wiele mniej ważny, więc wstał.

― Kubisiu, czyś widział ostatnio Nikodema?

― Widziałem Zającu. Wczoraj.

― A czy Nikodem mówił ci coś ważnego o czymś ważnym?

― Chyba  tak,  Zającu,  tylko  nie  dosłyszałem.  Pamiętam

za to,  że Nikodem mówił coś o osiołku i  o palmach. Może

szykuje jakąć wycieczkę. Nigdy nie widziałem prawdziwych

palm.

― Nie  tak,  Kubisiu  -  poprawił  go  Pu’  -  Nikodem  mówił

o procesji, a potem o procesie. Droga ma być pięknie ustro-

jona, a środkiem będzie szedł osioł. I wszyscy będą wiwato-

wać i machać palmami i rzucać kwiaty.

― O! To niemożliwe! Osioł i palmy! Musieliście coś źle zro-

zumieć. Osioł?

― Czy coś się stało, Zającu? - zapytał trochę już zaniepoko-

jony Pysiaczek.
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― W moim kalendarzu kilka dni jest zaznaczonych innym

kolorem. Mam nadzieję, że Nikodem coś o tym wie. 

Zając od razu poczuł się bardzo ważny, jakby wszystko teraz

zależało od niego. Poczuł, że to właśnie ten dzień, w którym

on, Zając,  musi zrobić coś ważnego. Być może, należy Coś

Zorganizować lub Napisać Obwieszczenie z Podpisem Zając,

lub dowiedzieć się, co inni myślą o tym. Był to świetny pora-

nek, aby pobiec do Nikodema i powiedzieć Doskonale, w ta-

kim  razie  zawiadomię  Całą  Resztę.  A  potem pójść  do  Py-

siaczka i powiedzieć: Kubiś twierdzi, że... ale ja chyba przed-

tem pomówię z Ptakiem Pu. Zapowiadał się dzień, w którym

każdy będzie mówił: Tak, Zającu, Nie, Zającu, i czekał na to,

co Zając powie. Zając odszedł, a Kubiś z Pysiaczkiem znów

zajęli się tym, czy zajmowali się wcześniej.

 

*

― Mam! Wiem! - Zając biegł wymachując radośnie koloro-

wą kartką. - Proszę, to jest dokładna instrukcja. Z tym osłem

to nieporozumienie. Byłem tego pewien!

Kubiś wziął od Zająca kartkę. Na obrazku wesoły zajączek

wymachiwał koszykiem pełnym kolorowych piłeczek. Jesz-

cze trochę, a wszystkie wysypią się na trawę.

― Ładne piłeczki. Czy to ty, Zającu?

― Nikodem powiedział, że tak trzeba zrobić. A to nie są pi-

łeczki, tylko jajka. Wy pomalujecie jajka, a ja je zaniosę, żeby

się  poświęcić.  Nikodem  powiedział,  że  Chrystus  zmar-

twychwstał.
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― Ojojoj! Czy to bardzo źle? - przestraszył się Pysiaczek.

― Nikodem powiedział, żebyście Byli Skupieni i To Rozwa-

żali.

― Ale co?

― To właśnie. To się nazywa Wielkanoc i jest u mnie w ka-

lendarzu  na  kolorowo.  Powinniśmy  też  śpiewać  Alleluja

i Hosanna.

― Czy on tu przyjdzie?

― Nie wiem. Nie mam teraz czasu.  Poproście osła o po-

moc. Albo nie, lepiej nie. Pomalujcie jajka sami. Przyjdę po

południu. Co ty myślisz o tym, Kubisiu?

Kubiś drgnął, otworzył oczy i powiedział – Niezmiernie.

― Co niezmiernie? – spytał Zając.

― Właśnie to, coś ty mówił – rzekł Kubiś – Niewątpliwie.

Pysiaczek  szturchnął  Kubisia,  a  Kubiś  czując,  że  z  każdą

chwilą coraz bardziej zaczyna być gdzie indziej, zaczął roz-

glądać się za sobą samym.

― To na razie.  Idę  zawiadomić Całą Resztę  -  i  Zając  po-

biegł.

Kubiś z Pysiaczkiem siedzieli chwilę milcząc, każdy po swo-

jemu i próbując coś wymyślić.

― Jak myślisz, Pysiaczku, czy powinienem na wszelki wy-

padek już zacząć śpiewać Alleluja? Czy mu się to spodoba?

― Nie wiem, Kubisiu. Zastanawiam się właśnie, czy to Al-

leluja  i  Hosanna  nie  powinno  być  raczej  Odstraszające.
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Bo jeżeli  on  nie  ucieszy  się  z  tego,  co  mu zaniesie  Zając,

to przyjdzie tu do nas i... i...

― Myślę Pysiaczku, że należy zapytać o to Nikodema. Albo

Krzysztofa. Może on coś pokręcił, ten Zając.

Pysiaczek ucieszył się. Myśl o ich obecności podniosła go na

duchu.

― Ale skąd my weźmiemy jajka?

― Może to nie muszą być jajka? Gdybym ładnie pomalował

te okrągłe kamyki znad rzeki, to może by mnie polubił? - za-

pytał Pysiaczek z nadzieją w głosie.

― Na pewno cię polubi,  Pysiaczku.  Zastanawiam się,  czy

polubi też miód.

Pysiaczek zamyślił się. Po chwili powiedział sam do siebie:

Och! Potem rzekł odważnie:  Tak!,  a potem jeszcze odważ-

niej: Właśnie tak! Ale widocznie wciąż nie czuł w sobie wie-

le  odwagi,  bo  po  głowie  chodził  mu  tylko  jedno  zdanie:

Chrystus zmartwychwstał.

Jak też wygląda Chrystus? Czy jest Dziki i Groźny? Czy przy-

chodzi, kiedy na niego gwizdnąć? I jak przychodzi? A co, je-

śli absolutnie nie wolno przy nim gwizdać? Czy na ogół lubi

Niewielkie Stworzonka? A jeśli lubi, to czy nie robi mu róż-

nicy, jaki to jest rodzaj stworzonka?
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Alleluja!
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― Mamy jeszcze dużo czasu. Ja mam właśnie porę na prze-

kąskę,  ale  ty,  Pysiaczku,  mógłbyś  się  udać  na  małą  prze-

chadzkę i zapytać Nikodema o to, co wiesz. Czyli nie wiesz.

Czyli o wszystko.

― Na taką zwykłą wiosenną przechadzkę do Nikodema?

― Tak właśnie. A może nawet do Krzysztofa.

― Dobrze,  Kubisiu.  Wracając pozbieram trochę tych ład-

nych kamyków nad rzeką i pomaluję u ciebie, co?

― To dobry pomysł.

Pysiaczek poszedł  więc do Nikodema.  Pogwizdywał sobie

po cichu i starał się iść tak, jak się chodzi na przechadzki.

Po drodze spotkał Hieronima.

― Jak się masz, Hfaściku?

― Alleluja! - mruknął w odpowiedzi osioł. - Hi-hfaaa!

Tego już było za wiele dla Niewielkiego Stworzonka. Pysia-

czek podskoczył nagle i pobiegł pędem w stronę domku Ni-

kodema wołając:

― Pomocy! Alleluja! Hosanna! Wielkiej Pomocy! Pomocy!
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Kwadrat osiemnasty, 

w którym 
okazuje się czym jest, 
a czym nie jest 
Korpokracja
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― Byłem w Korpokracji. Nikodem mnie zabrał i spotkali-

śmy tam Krzysztofa, i wszystko widziałem - powiedział Hie-

ronim głosem, który miał brzmieć beznamiętnie i nieco lek-

ceważąco. Hi-hfaaaa, które mu się jednak wyrwało na koń-

cu, zburzyło całą tę stoicką konstrukcję.

― Nikodem? - zdziwił się Kubiś.

― Tak, to taki Krzyś, tylko mniejszy.

― Przecież wiem!

― O! - Pysiaczek aż podskoczył. - No i jak tam jest w tym

w Kropki Kratki?

― Cóż,  okazuje  się,  że  jest  to  po  prostu  bardzo  wysoka

winda do podziwiania panoramy miasta, jak sądzę. Dookoła

zaś, by nie zjeżdżać na dół w jakiejś pilnej sprawie, obudo-

wano ją małymi i dużymi pokoikami. Zapewne również po

to, by się nie chwiała, bo to psułoby cały Widok.

― Widziałeś Widok? - zadziwił się Pysiaczek.

― Tylko trochę na samym dole, bo potem coś mi wpadło

do oka i musiałem je mocno zamknąć. A dobrze wiecie, że

wtedy drugie też się zamyka. Ach, Kubisiu, spodobałoby ci

się  tam.  Wszędzie stoją  kolorowe,  oświetlone szafy pełne

przekąsek. Naciskasz sobie jakiś przycisk, a tu bęc! wypada

batonik! 

― Och! - wykrztusił zachwycony Kubiś.

― Ludzie  w  Korpokracji  zajmują  się  wyświetlaniem  na

ścianach kółek i kwadratów różnej wysokości. To taki ich al-

fabet.  Informacja.  Innych figur chyba nie umieją  rysować.
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Kółka były czasem pokrojone na kawałki jak torty. Oprócz

tego nosili  papiery w różne miejsca,  a stamtąd przynosili

inne. Mają też różne szumiące urządzenia. Z jednych wypa-

dają kartki zapisane cyframi i słupkami, a do drugich wkła-

da się inne kartki i drugim końcem wypada taki śmieszny

makaronik. I tak w kółko. 

― Pozwolili mi być Dostarczycielem i nosiłem Ważne Do-

kumenty. Potem musiałem przynieść je z powrotem, ale one

zdążyły w tym czasie przenieść się w inne miejsce. Wtedy

wszyscy zaczęli biegać z pokoju do pokoju jeszcze szybciej.

― Coś mi to przypomina - wtrącił  się Kubiś.  -  Gdy biorę

miód i zanoszę go w inne miejsce, pszczoły zaczynają bzy-

czeć głośniej i latać dużo szybciej.

― O, tak. W Korpokracji też zrobił się taki szum, że aż so-

bie poszliśmy.

― Pewnie  gdzieś  tam  jest  miód!  -  ucieszył  się  Kubiś.  -

To ważna wskazówka,  Hfaściku.  Czy widziałeś  gdzieś  tam

jakiś miód?

― Nie.  Żadnego  miodu.  Tylko  batoniki.  Nie  mają  nawet

książek, tylko dużo luźnych kartek, które gubią. To dziwne

miejsce, ale Krzysztof powiedział, że to nasza Przyszłość.

― Co to znaczy?

― Nie wiem, ale chyba nic dobrego. Wychodząc spotkali-

śmy innego Donosiciela,  który niósł  pudło pełne nowych,

eleganckich Teczek na Dokumenty. Powiedział, że to są tecz-

ki na specjalne okazje. Z oślej skóry. Krzysztof powiedział,
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że to oczywiście chodzi o Całkiem Inne Osły, ale pamiętam,

że  kiedyś  mówił  mi  to  samo.  Że  jestem  Całkiem  Innym

Osłem. Czy są jakieś Całkiem Inne Osły, nawet inne od Cał-

kiem Innych?
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Kwadrat dziewiętnasty,

niezwykle 
kwadratowy
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Pysiaczek  stał  przed  Księgozbiorem  i  patrzył.  Wokół

rozciągał  się  trawnik,  kolorowy  od  wiosennych  kwiatów

i huczący od owadów. Do schodków i  drzwi Księgozbioru

prowadziła wydeptana w trawie ścieżka, ale teraz Pysiaczek

nie zwracał na nią uwagi. Zapomniał nawet z czym wybrał

się do Ptaka Pu’. Przed nim wbita w ziemię tkwiła tabliczka

z napisem. Pysiaczek nie umiał czytać, ale tabliczka intrygo-

wała go samym kształtem liter. Litera S wyglądała niepoko-

jąco, a Z wcale nie wydawała się bardziej przyjazna.

― Ta pierwsza to S - powiedział Hieronim, a druga to Z.

Jeśli stoją obok siebie to tworzą SZ.

Wyjaśnienie osła tylko potwierdziło Pysiaczka obawy. Jego

przodkowie kierowali się prostymi zasadami, które pozwa-

lały im przeżyć w mało przyjaznym świecie. Wystrzegali się

przede  wszystkim  stworzeń,  które  wydawały  z  siebie

sssssssssssssss oraz zzzzzzzzzzzzz,  a także szszszszszszsz.

Jakaś  niewielka  i  podświadoma,  pozostała  po  przodkach

część Pysiaczka,  podpowiadała mu, że zasady te są wciąż

aktualne.

SZANUJ ZIELEŃ

― Tu jest napisane SZANUJ ZIELEŃ - wyjaśnił Hieronim.

― Aha - odpowiedział Pysiaczek i było to jedno z tych ‘aha’

podobnych do ziarnka piasku wywołującego lawinę.
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― A  co  to  znaczy?  -  Pysiaczek  miał  zwyczaj  zadawania

prostych pytań,  rzadko jednak otrzymywał  na  nie  proste

odpowiedzi. Ilość skomplikowanych odpowiedzi nie niepo-

koiła go tak bardzo jak sssssssssssss czy zzzzzzzzzzzzzz, ale

sprawiała, że czuł się jeszcze mniejszy. Po przodkach odzie-

dziczył  jednak  nie  tylko  zdolność  drętwienia  w  sytuacji

skrajnego zagrożenia, ale również drążenia korytarzy, prze-

ciskania się przez szczeliny o wiele mniejsze od niego, do-

stawania się do wnętrz twardych nasion, orzechów i owo-

ców,  gromadzenia  zapasów  i  zbierania  różnych  małych

przedmiotów na wszelki wypadek. Zadawanie prostych py-

tań można spokojnie zaliczyć do każdej z tych umiejętności.

― Nie mam pojęcia - odpowiedział Hieronim - ale skoro

jest to tabliczka Ptaka Pu’, powinniśmy go o to zapytać.

― Hmmmm -  zaczął  Pu’,  gdy  przedstawili  mu swój  pro-

blem. - Ogólnie rzecz biorąc, chodzi o to, by szanować zieleń

i ta tabliczka ma o tym przypominać.

Ptak Pu’ uważał tego rodzaju tabliczki za słuszne i pożytecz-

ne, bez dłuższego zgłębiania ich treści. Szanowanie zieleni

wydawało mu się całkowicie oczywiste aż do chwili, gdy Py-

siaczek zapytał.

― Dlaczego zieleń? A inne kolory?

― Tu chodzi o zieleń miejską, tak zwaną zieleń czyli trawę,

krzewy i drzewa.
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Pysiaczek rozejrzał się wkoło. W trawie rosły żółte mle-

cze, małe fioletowe dzwonki innych kwiatów, których nazw

nie znał i mnóstwo innych kwitnących ziół.

- Ta zieleń wcale nie jest zielona.

- To jest tabliczka z Miasta - powiedział Pu’. - Dzięki niej so-

lidaryzujemy się z  mieszkańcami  miast  i  ich problemami.

W mieście zielona trawa, trochę inaczej zielona, Pysiaczku,

rośnie w miejscach do tego wyznaczonych, w kształcie ma-

łych  kwadratów  i  prostokątów.  Ludzie  zostawiają  w  niej

różne małe przedmioty, a trawa sprawia, że wiatr nie może

ich porwać i łatwiej je stamtąd zebrać. Czasem pośrodku ta-

kich kwadratów wstawia się drzewa.

― Jabłonki?

― Nie, całkiem inne drzewa, które zrzucają na trawę tylko

liście. Te liście też się zbiera od czasu do czasu.

― A po co?

― Żeby było estetycznie i ładnie, rzecz jasna.

― A tabliczki?

― Ludzie zazwyczaj się spieszą. Robią to chodnikami, uło-

żonymi  pomiędzy  tymi  właśnie  trawnikami  według  -  Pu'

wziął większy oddech - urbanistycznego planu zagospoda-

rowania przestrzennego.

― Czyli jak?

― Czyli ludzie spieszą się, skracając sobie tę drogę przez tra-

wę, zadeptując rogi trawników, biegają w sposób, który umoż-

liwia najkrótszą i najszybszą drogę przemieszczania się. 
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― Trzeba dużo więcej czasu, cierpliwości i uwagi, by cho-

dzić tylko chodnikami, a nie ukośnie, na skróty i do tego pod

kątem prostym w miejscach, gdzie się krzyżują. Musisz wie-

dzieć,  Pysiaczku,  że  chodniki  najczęściej  krzyżują się  pod

kątem prostym. Tabliczki natomiast przypominają, że przez

trawę chodzić nie należy, że nie powinni jej zadeptywać i ła-

zić, gdzie im się podoba.

― Ale przecież one są bardzo niskie! W sam raz dla mnie,

ale Nikodem chyba kuca, żeby je wszystkie przeczytać. - Ob-

raz miasta, w którym ludzie co chwila kucają, żeby czytać

małe  tabliczki,  wydał  mu się  bardzo  intrygujący.  Jakie  to

musi być wesołe miejsce!

― No tak, tak, są niskie, ale Architekci uznali, że takie wy-

starczą. Poza tym możesz nie wiedzieć, że z wysokości czło-

wieka można je łatwo przeczytać. Przypuszczam, że są takie

niskie po to, by człowiek widział jednocześnie treść i rzecz,

której ona dotyczy. 

― To  niezwykłe.  Muszę  opowiedzieć  o  tym  Kubisiowi.

Jestem pewien, że go to zainteresuje. Muszę iść, Pu’, do zo-

baczenia, Hieronimie.

Pysiaczek nie zwlekał. Pobiegł w stronę domku Kubisia,

podskakując  co  chwila  bardzo  wysoko,  by  sprawdzić  czy

trzyma właściwy kierunek. W wysokiej trawie widać było

tylko gwałtowne kiwanie się liści i łodyg w miejscu, gdzie

akurat przebiegał. Ptak Pu' był pewien, że jeszcze się jesz-

cze dzisiaj spotkają, ale nie przypuszczał, że tak szybko. Nie
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minęło wiele czasu, a zobaczył Kubisia, za którym dreptał

Pysiaczek, próbując nadążyć za swym przyjacielem. Nie mu-

siał już podskakiwać, bo Kubiś szedł przodem. Pu' musiał

opowiedzieć  wszystko  jeszcze  raz.  Kubiś  nie  mógł  w  to

uwierzyć.

― To niesamowite - wykrzykiwał.  -  To nieprawdopodob-

ne! To zachwycające!

Chodzenie po kwadratach uznał za wspaniały pomysł i nie

mógł uwierzyć, że ktoś mógłby tego nie lubić.

― Kochany Pu' - poprosił - nie znalazłbyś dla mnie takiej

tabliczki?

― Nie mam już takich,  ale  zrobię  specjalnie  dla  ciebie  -

obiecał.

To był pracowity dzień. Ptak Pu' zrobił Kubisiowi kilka ta-

blic, oprócz 

SZANUJ ZIELEŃ 

również 

NIE DEPTAĆ TRAWNIKÓW 

oraz 

TĘDY DROGA
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Użył do namalowania liter zielonej farby, przez wzgląd na

Pysiaczka,  gdyż zauważył,  jak bardzo niepokoiły  go duże,

czerwone litery na jego tablicy. Tymczasem Kubiś znosił ka-

myki znad rzeki, by wytyczyć ścieżki wokół swego domku,

oczywiście wszystkie ustawione pod kątem prostym do sie-

bie.  Pysiaczek  pomagał  mu,  jak  umiał,  ale  widać  było,

że dręczy go jakaś myśl. Pysiaczek był niewielki, więc nawet

mała wątpliwość ledwie się w nim mieściła, postanowił jed-

nak zaczekać na Pu’ i Hieronima.

Późnym popołudniem, gdy kubisiowe chodniki były go-

towe, zjawili  się wszyscy i spacerowali tam i z powrotem,

mijając się, wyprzedzając, skręcając w prawo i w lewo pod

kątem prostym,  aż wypróbowali  wszystkie  możliwe  trasy

spaceru. Siedli potem pod jabłonką, aby jeszcze z daleka po-

patrzeć na dzieło Kubisia.

― Mówiłeś, Pu’, o trawnikach, że trzeba się nimi szczegól-

nie zajmować. Czy nie wystarczy, że sobie rosną?

― O, nie, Pysiaczku! Trawnik wymaga pielęgnacji. Trzeba

go regularnie kosić…

― Kosić? Po co?

― Żeby trawa lepiej rosła, była gęstsza i zdrowa.

― A gdy już taka będzie?

― To trzeba ją kosić. Trawa w mieście jest niska i równa.

Im bardziej jest niska,  jednorodna i równa, tym jest pięk-

niejsza. Do koszenia używa się coraz częściej małych samo-

chodzików. Świetna zabawa!
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― Jeżeli  trawę  się  co  chwila  ścina,  nie  zdąży  zakwitnąć

i wysiać nowych nasion!

― Dlatego od czasu do czasu trzeba siać ręcznie nową trawę.
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― Trawa bez kwiatów, ziół i innych roślin? Bez motyli?

― No właśnie. Dlatego mówi się na nią: zieleń miejska.

― Bo jest zielona i nijaka - burknął Hieronim.

― Poza tym należy trawniki grabić. Wszelkie liście, patyki

i inne rzeczy, które pozostawiają ludzie są usuwane.

― Lasu nikt nie grabi i nic złego się nie dzieje. Poza tym

taki niesprzątany jest piękny. Sam mówiłeś, że deptanie su-

chych liści i patyków sprawia, że szybciej i łatwiej butwieją

i użyźniają ziemię.

― Cóż, tam jest inaczej. Ludzie lubią się czasem pobawić,

dlatego zamiast zwykłych grabi używają do tego celu dmu-

chawy, która wywiewa z trawnika dosłownie wszystko. Zie-

mia przez to jałowieje i trzeba ją od czasu do czasu nawozić.

― Nawet nie umiem sobie wyobrazić zagrabionego i wy-

równanego lasu - wtrącił Kubiś. W jego kwadratowym ro-

zumku idea kwadratowości miała swoje granice.

― Oni mają takie lasy. Nieduże, bo w mieście nie ma na to

miejsca. Nazywają je parkami.

Pysiaczek sądził do tej pory, że jego zakątek jest utrzymany

w najlepszy sposób z możliwych, jego domek w środku lata

był w wysokiej  trawie zupełnie niewidoczny. Grube kłosy

traw wyglądały jak drzewa, co krok wyrastały kępy mleczu,

babki i  szczawiu. Teraz dowiaduje się,  że ktoś woli trawę

wyglądającą jak stary,  zdeptany dywanik i  że jest to este-

tyczne, eleganckie i powszechnie podziwiane.

― Powiedz mi jeszcze, Pu’ - powiedział Kubiś - skoro lu-

dzie się spieszą i nie chcą wcale chodzić po kwadratach, to
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dlaczego nie zrobią sobie takich ścieżek, żeby pasowały do

tego ich chodzenia?

― Ja ci powiem, Kubisiu - wtrącił się Hieronim Hfaścik. -

Ludzie od dawna starają się zastąpić prawa natury bardziej

rozsądnymi zasadami. Już bardzo dawno temu pewien koń,

zwany Witruwiuszem napisał O architekturze ksiąg dziesięć,

opowiadając jak należy zakładać miasta i wznosić budowle

kierując  się  wiedzą przyrodniczą,  ale  miastem nie  rządzą

prawa przyrody lecz Geometria. Z tego powodu Architekci

projektują różne części miast traktując je jak oderwane od

rzeczywistości struktury geometryczne, chociaż ostatecznie

jednak osadzają je w ziemi. Zwykle nie mieszkają w tym, co

sami zaprojektują, nie mają więc kłopotu z chodzeniem pod

kątem prostym. Chodzić mają inni ludzie, którym się tłuma-

czy, że robiąc tak są kulturalni i cywilizowani. Jeśli chodzą

inaczej, tak, jak im się podoba, nie zważając na Geometrię,

są łobuzami i nikt ich nie lubi.

― Aha -  powiedział  Pysiaczek i  było to takie 'aha'  jakby

w ślad za lawiną toczyło się ostatnie, malutkie ziarno pia-

sku. Ziarnko bardzo zmęczone tym, że jest tej lawiny czę-

ścią. Czuł, że na myśl o mieście i jego zasadach zaczynają

mu drętwieć łapki, a to jest zły znak.

― Chyba zapomniałem o czymś pamiętać - zawołał i tylko

rozchwiane trawy wskazywały na miejsca, w których pró-

bował sobie to przypomnieć.
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Ptak Pu'  pomachał  Kubisiowi,  który  nadal  chodził  po

kwadratach ścieżek wokół domku i poszedł do siebie. My-

ślał o całym tym zamieszaniu i czuł, że coś go uwiera. Jakaś

niewypowiedziana myśl, niewielka jak ziarnko piasku uwie-

rała go natrętnie. Dotarł w końcu w okolice Księgozbioru.

Z daleka witała go tablica z naklejonymi na deseczce,  do-

kładnie wyciętymi czerwonymi literami: 

SZANUJ ZIELEŃ

Ptak Pu’ rozejrzał się, czy nikt go nie widzi i zrobił coś, co

nigdy wcześniej nawet nie przyszłoby mu do głowy. Wyszu-

kał twardy, ostro zakończony patyczek, podważył nim kolej-

no brzegi liter i starannie oderwał całe drugie słowo. Cofnął

się, spojrzał krytycznie na efekt pracy i zupełnie już spokoj-

ny wszedł do domu.
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Kwadrat Ostatni

napisany tylko dlatego, 
że zostało jeszcze 
trochę miejsca, więc 
zjawiają się posłonie.
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Po  napisaniu  pewnej  książki,  próbowałem  ją  wydać.

Ptak Pu' nawet zrobił już dla niej miejsce na półce Księgo-

zbioru  i  fiszkę  w  kartotece.  Niestety,  kontakty  z  moim

pierwszym wydawcą okazały się katastrofą.  Jej  ubocznym

efektem była druga książka, napisana ze złości i zdumienia.

Dokładnie: początek był ze złości, a druga połowa ze zdu-

mienia.  Ponieważ jednak wydawca  w najmniej  oczekiwa-

nym momencie zachował się w najmniej oczekiwany spo-

sób czyli po miesiącach pretensji i wyczekiwania zakończył

sprawę w pewnym sensie pozytywnie, odłożyłem również

drugi tekst do ponownego przejrzenia. Ani pierwszy tekst

ani drugi nie zostały do tej pory opublikowane. Stąd wła-

śnie pomysł na zupełnie inną książkę.

 Wszelkie podobieństwo zawartej w tej książce fikcji do ja-

kiejkolwiek  innej  fikcji  literackiej  jest  absolutnie  fikcyjne

i wszelkie roszczenia wynikające z nieupoważnionych sko-

jarzeń, a dotyczące praw do tejże fikcji są absurdalne.

― Ale co to znaczy? - zapytał zaniepokojony Kubiś.

― Niektórzy ludzie są bardzo przywiązani do czegoś,  co

nie istnieje i czego nawet sami nie wymyślili. Twierdzą, że

to do nich należy i z tego powodu zabraniają innym wymy-

ślać podobnie do tego właśnie.

― Ja chyba wciąż nic nie rozumiem - zmartwił się Pysia-

czek.
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― Ani ja - mruknął Kubiś. - Jestem zawsze przywiązany do

miodu który jest, a od tego, którego już nie ma, szybko się

odwiązuję.

― To chyba  jest  tak,  jak  z  oglądaniem chmur,  Kubisiu  -

odezwał się Hieronim. - Patrzysz sobie i okazuje się, że ta

chmura wygląda jak słoń. A Pysiaczek patrzy na drugą.

― Skoro pierwsza jest słoniem, to ta za nią jest posłoniem,

oczywiście - ucieszył się Kubiś.

― Właśnie. Ale posłonie Pysiaczka absolutnie nie mogą się

odzywać do twojego słonia, a już tym bardziej zaprzyjaźnić.

Muszą udawać, że się zupełnie nie znają.

― To przykre.

― Wiem. Tym bardziej, że żadna chmura nie jest ani twoja,

ani Pysiaczka i popłyną sobie, gdzie będą chciały - wyjaśnił

osioł.

― Dziękuję ci, Hieronimie, sam lepiej bym tego nie opisał -

ucieszyłem się - Otóż z wymyślaniem książek jest tak wła-

śnie, jak z szybowaniem chmur.

― Trzeba było tak od razu - powiedział Pysiaczek i wes-

tchnął z ulgą.

Z tego właśnie powodu nie wspomnimy tu o pewnym mi-

łym stworzeniu, którego imienia nie wolno już publicznie

wymawiać bez zgody właściciela, który kupił sobie jego wi-

zerunek na własność. On i wszyscy jego przyjaciele są od tej

pory kopyrajt i trejdmark i trochę nam ich żal.
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Skoro to już zostało wyjaśnione, przejdźmy do drugiej spra-

wy. Z powodu mojej niechęci do instytucji wydawcy, z której

nie potrafiłem się do tej pory wydobyć, zrobiłem coś, czego

żaden pisarz robić nie powinien. Zająłem się sam korektą,

składem tekstu i opracowaniem graficznym. Tylko ilustracje

wykonał Ktoś Inny. Nie róbcie tego, nawet jeśli rozumiecie,

że człowiek sięga po rozsądne rozwiązania problemu do-

piero wtedy, gdy wyczerpią się wszystkie inne możliwości.

― To pierwsza rozsądna rzecz, jaką tu napisałeś - zauwa-

żył Ptak Pu'.

Chciałem nawet sam wydać tę książkę, ale wtedy pojawiły

się Okoliczności.

― Oj! A gdzie? – zaniepokoił się Pysiaczek.

― Po prostu znalazłem Białe Pióro i wydaje mi się, że jego

właściciel te Okoliczności spowodował.

― Na mnie nie patrz! – nastroszył się Ptak Pu'.  – To nie

moje.

Przecież wiem. Pióra Ptaka Pu', piękne, srebrzyste i błękit-

ne  pióra,  są  tylko  wzorem  na  jedwabnym  szalu,  którego

skrawkami prababka Eudokia obszyła tę lalkę. Wiem. Pora

zająć się poważnymi sprawami.  Zamykając pudełko zasta-

nawiałem się jednak, czy Ptak Pu' nie powinien zrobić miej-

sca na kolejną książkę w swoim Księgozbiorze.

Wydawnictwo Białe Pióro wydało w 2014 roku elektro-

nicznie przygody Kubisia. Nie nadawały się jeszcze do dru-

ku, bo byłoby za mało miejsca na tytuł na grzbiecie książki
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i wcale nie dlatego, że był jakoś wyjątkowo długi. Pierwsze

recenzje okazały się entuzjastyczne, a ich autor jest, jak do-

tąd,  jedynym  znanym  mi  czytelnikiem  tych  opowiadań.

Od tamtej pory minęło trochę czasu i nic nie wskazuje na to,

bym zmądrzał. Nawet dopisał kilka rozdziałów.
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Kwadrat następny 

po ostatnim, 
bo stwierdziłem, że 
również powinien tu być.
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Często się zdarza rysownikom potrzeba stworzenia ja-

kiejś postaci jako ilustracji. Weźmy na przykład zająca.

Ma pojawić się jako postać z książki, szmaciana lalka, osoba

zarozumiała, ruchliwa i pochopna w taki sposób, w jaki po-

chopne są zające. Prosta sprawa. Rysuję kilka postaci i wy-

bieram najciekawszą. Zaraz jednak zjawia się ktoś i mówi:

― O, jaki fajny zając. Całkiem jak ten, no wiesz… z tego…

pamiętasz?

Trrrach!!! Nawet jeśli sobie nie przypomni z czego, to nie

ma już ratunku dla tego projektu. Nie może być jak ten ani

jak tamten! Nie może być podobny do żadnego innego zają-

ca. Nie wspomniałem, że ma być oryginalny? To oczywiste!

Narysowano już tyle zajęcy, że naprawdę trudno wymyślić

coś będącego kwintesencją zająca, wręcz platońską ideą za-

jęczości, a jednocześnie nie kojarzącą się z żadnym innym

znanym zającem. Jak tu nie popaść w konfuzję? Od tego mo-

mentu każdy ledwie narysowany zając będzie rewidowany

pod kątem podobieństwa do zająca w ogóle i niepodobień-

stwa do jakiegokolwiek innego zająca. Sytuacja, zdawałoby

się bez wyjścia.

Wtedy zjawia się ktoś, kto nie ma o tym pojęcia, że całkiem

innego zająca,  który zającem  będzie  nadal  narysować  się

nie da. Ktoś obdarzony czystym i niezmąconym problemem

zająca umysłem, chwyta za długopis i kilkoma ruchami two-

rzy  rysunek.  Nie  wymaga  on żadnych  poprawek,  nie  jest

szkicem,  ale  skończonym  dziełem.  Patrząc  na  rysunek
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mógłbym sądzić, że osoba ta praktykuje Zen, a jej Działanie

i  Niedziałanie  są  jednością.  Ktoś  sięgający  do  Jedności

Wszystkiego. Jedności, która od zawsze zawiera wszystkie

zające i całą resztę też. Zając powstaje za pierwszym razem,

bez żadnego intelektualnego wysiłku, który jest tu zupełnie

zbędny,  powstaje od razu gotowy i Taki Jak Trzeba. Mało

tego, pozbawiony uprzedzeń twórca używa długopisu, któ-

rym brzydzi się każdy Prawdziwy Artysta. To nie jest wła-

ściwe narzędzie, tusz i piórko, pastele, miękki ołówek – tak!

Jakże nie docenić tego podejścia pozbawionego zbędnego

balastu wiedzy, warsztatu, pretensjonalności, snobizmu, po-

dejścia odrzucającego całą historię sztuki dotyczącej zająca,

sięgającej przecież starożytnego Egiptu i nie gasnącą w swej

bujności form i znaczeń do dziś. Kto nie spróbował, nie wie,

jakie to trudne, by jego zając nie przypominał Królika Bugg-

sa, Białego Królika od Tenniela…

― Zając to nie królik - oburzył się Zając. 

― Królik czy zając, jakaż to różnica!

― Zasadnicza. Króliki kopią nory, a zające nie.

― A jeśli królik akurat nie kopie nory, to skąd mam wie-

dzieć, czy to królik?

― Bo zające są bardziej i w ogóle.

― Dobrze, dobrze, a więc ma nie przypominać ani Zająca-

Nu-Pogodi, ani Zająca Poziomki ani Krecika. Co ci się stało

z wąsikami, Zającu?
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Inne postacie są równie eleganckie w swej prostocie.Kilka

kresek  tworzy  również  Hieronima,  pozostawiając  dużo

miejsca dla wyobraźni, tak, aby tylko zaznaczyć jego istnie-

nie. 

― Hi-hfaaaa!!!

Każdy  może  więc  mieć  takiego  Hieronima,  jakiego  lubi,

a przecież jeśli ktoś nie lubi Hieronima w ogóle, to na pew-

no lubi mieć wybór, jakiego Hieronima nie lubi. Ktoś inny

może uznać te rysunki za nieprofesjonalne, słabo ilustrują-

ce treść, dziecinne, ale może zrozumie po chwili, że to dość

rozsądne  nie  podawać  wszystkiego  dosłownie,  dokładnie

i szczegółowo. Gdybym myślał inaczej, wstawiłbym tu foto-

grafie zająca i osła, a może nawet w ogóle nie napisałbym

tej książki.

― Kończ już - przerwał mi Kubiś - bo znów wyjdziesz za

kwadrat.
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