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A dmin1
Rządy Tuska w pigułce. Hasło chroniące serwer rządo-
wy. Aż mi żal tych hakerów z Anonymous… Już widzę, jak 
w podnieceniu, z wypiekami na twarzy zabierają się za 
złamanie szyfru, a tu ZONK! Szyfr złamany, zanim jesz-
cze kawa wystygła do stadium nadającego się do picia.

To tak jakby (6.00 rano, mrozik, szron na kominiar-
kach, napięcie) czterech byków z ABW rozbujało taran 
– „Heeeeej, raz, heeeeej, ra…”, by wyważyć drzwi, a tu 
drzwi wypadły z zawiasów same, bo ktoś kichnął.

Albo jak student, który trzy doby zakuwał, rozkładał 
po kieszeniach i pod zegarkiem ściągi na każdy możliwy 
temat, dał na dwie msze, w tym jedną według rytu try-
denckiego, dla pewności także zapalił kadzidełka, ślubo-
wał, że przez rok nie popełni grzechu nieczystości, choć-
by go narzeczona błagała, a tu po wejściu na salę znudzo-
ny docent mówi: „Pan da ten indeks, bo mam pociąg za 
godzinę”.

Admin1... Żeby choć Admin11. Zastanawiam się, czy 
dane PKW przechodzące przez rosyjski serwer są za-
bezpieczone hasłem Admin2? Ale nie powinienem tego 
pisać, bo jeszcze przez przypadek trafi ę i podpadnę pod 
paragraf o ujawnieniu tajemnicy państwowej.

A lfabet
Tak się szczęśliwie składa, że Alfabet jest na „A”, więc jak 
na przedmowę – idealnie.

Blogowanie jest wielką frajdą, ale taki felieton istnie-
je 2, 3, 4 dni, po czym umiera śmiercią naturalną. Widać 
to na tych blogach, gdzie jest licznik i gdzie można zoba-
czyć, jak ta częściowa cosinusoida wygląda. Pierwszego 
dnia przykładowo 2-3 tysiące, drugiego, no, tysiąc, po-
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tem 200, 60, 12, 15, 11, 5, 4, 4 i potem sobie ktoś tam do-
czytuje z jakichś nieznanych przyczyn. Ponieważ publi-
kuję na kilku blogach jednocześnie, to trzeba by pomno-
żyć przez trzy, ale nie zmienia to istoty.

Blog jest jak raca. Strzela w powietrze i znika bez śla-
du lub z jakąś smugą dymu. Ta książka jest jakąś despe-
racką próbą utrwalenia pewnych myśli na dłużej niż ty-
dzień.

Powiem szczerze, że nie raz i nie dwa zaglądam sobie 
w spis treści sprzed roku i widzę, że jakiś felieton nadal 
się nadaje do skopiowania i wklejenia dzisiaj i nikt nie po-
zna. Zwyczajnie, wszystko się zgadza, wszystko jest tak 
samo jak wtedy. I nie mówcie nikomu, ale czasem tak ro-
bię, biorę fragment ze starego tekstu, bo aż żal, że taki 
śmieszny i nikt go już nie przeczyta i wklejam, obrobiw-
szy nieco, do aktualnego. I co? Nikt nie zauważa. Ba, pi-
szą: „Super, Wilku, w życiu się tak nie uśmiałem, ekran 
i klawiaturę kawą opryskałem, okruszków sernicz-
ka w klawiaturę nakrztusiłem i co teraz”. No, uśmiałeś, 
uśmiałeś, tylko nie pamiętasz, myślę sobie. Ale głośno ra-
dzę jedynie, że klawiaturę odwracamy i wytrząsamy albo 
czyścimy wacikiem. A ekran przecieramy serwetką albo 
i rękawem.

Ale do rzeczy. Od razu uprzedzam, że w tej książce co 
chwila będą dryfowania i dygresje. Znam siebie – nie do 
uniknięcia. W związku z ulotnością bloga, który zwyczaj-
nie można skasować i wymazać, a nawet się uprzejmie 
zdziwić: „Seawolf, nie znam, to, zdaje się taki okręt pod-
wodny był?”, od jakiegoś czasu przemyśliwałem, jak by 
tu wydać coś drukiem, co by zaistniało dłużej niż 3 dni. 
Nawet kolegów pytałem, którzy wydali książki, jak to się 
robi, jaki nakład, ile można zarobić lub dołożyć, jak wy-
gląda dystrybucja.
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Trochę śmiesznie wyszło, bo jak spytałem Coryllusa 
(bardzo ciekawy facet, ale ma pewne odchyłki od ogól-
nokrajowej normy w stronę lekkiej nadpodejrzliwości, 
otoczenia podstępnymi wrogami i w ogóle), najeżył się 
niczym Halama, czyli Pan Józek ze skeczu z kurczaka-
mi, jak go zapytali, czy płaci abonament telewizyjny, ze-
sztywniał i spytał nerwowo: „A Pan na poczcie pracu-
je???”. Znaczy pan Józek, bo Coryllus to tylko krzyknął: 
„Nie mogę ci powiedzieć!!!”. No, ale u blogerów co dru-
gi ma odchyłki, a ja chyba największe, bo rzeczywiście 
trzeba mieć nieźle we łbie pomieszane, by tak codziennie 
pisać i wklejać, pisać i wklejać i jeszcze pyskować w ko-
mentarzach.

Marcin Brixen mi trochę opowiedział, jak z tym wyda-
waniem książek, więc miałem mniej więcej pojęcie. Aż tu 
bach, dzwoni Artur Dmochowski z Wydawnictwa Słowa 
i Myśli i proponuje wydanie książki. Nic, tylko telepatia!

Rzucam trzy pomysły: wybór felietonów – mam go-
towy, ale bez entuzjazmu u redaktora; opowiadania, ale 
jeszcze nie mam pomysłu; oraz alfabet – do napisania 
w kilka tygodni: „Świetnie, podpiszmy umowę i zamawia-
my drukarnię!”.

Co do opowiadań, to kolega podpowiadał kiedyś, że 
przepis, żeby książka poszła, to na piątej stronie muszą 
się… znaczy, musi być seks, a potem znowu i znowu. Cze-
mu nie, tylko muszę pozmieniać nazwiska, bo jeszcze mi 
potrzebne noże w plecach i rozwody na sumieniu. No, ale 
to „nie tą razą”.

Zatem jest alfabet. Zapraszam. Tylko jak ktoś nie ma 
poczucia humoru, niech od razu odłoży. Ostrzegam.
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A mielin
Fotograf amator, powiązany z FSB, który w trzy dni po 
katastrofi e smoleńskiej opublikował zdjęcia drzew przy-
ciętych pod odpowiednimi kątami.

Niewielu pamięta, że do tego momentu ofi cjalnymi 
przeszkodami, w które uderzył samolot, były antena kie-
runkowa i linia energetyczna. W tym sensie Amielin jest 
ojcem Sekty Pancernej Brzozy, jako że to on ja stworzył 
i wprowadził na światowe salony, niczym wylansowaną 
gwiazdę wodewilu albo Wenus z morskiej piany.

Najciekawsze, że te przycięte drzewa nie leżą w li-
nii prostej, więc nie ma takiej możliwości, by przyciął je 
jeden samolot lecący w jakiś znany fi zyce sposób. Taki 
szczegół.

Podobnie zresztą skrzela (sloty) wystające z przodu 
poza obrys odłamanego końca skrzydła. Nie ma takiej fi -
zycznej możliwości, by ta sama brzoza przecięła slot, po 
czym przesunęła się ok. 30 cm w bok i przecięła skrzy-
dło. Chyba że samolot leciał ruchem konika szachowego. 

A nastazja Potocka
Postać wyciągnięta nie wiadomo skąd przez Układ, któ-
ry szukał sposobu na zniszczenie kariery marszałka Sej-
mu Andrzeja Kerna, wybitnego polityka prawicy. Swego 
pióra użyczył jej niejaki Jerzy Skoczylas, piszący wcze-
śniej m.in. w „Tygodniku Powszechnym” (!), bo sama pani 
to tak średnio piśmienna. Raczej nie od tego tam była.

Ponieważ wtedy poseł Stefan Niesiołowski jeszcze 
nie był ich, tylko w ZChN-ie, również jemu się dostało. 
Według Anastazji P. strasznie jedzie mu z gęby i ślini się 
na widok lasek. Ale teraz chyba już jest OK, w każdym ra-
zie nikt takiej książki o nim raczej by nie napisał.
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Operację przeprowadzono w kombinacji z jeszcze 
lepszym pomysłem, czyli uwiedzeniem córki marszałka 
przez jakiegoś chłopaka, który przyszedł znikąd i tam też 
powrócił po wykonaniu zadania. Zrobiono o tym natych-
miast film: „Uprowadzenie Agaty”. Pracował nad nim 
były współpracownik Służby Bezpieczeństwa, za pienią-
dze jakiegoś biznesmena z korzeniami.

Na weselu, na którym nie było rodziców, panna mło-
da tańczyła z Jerzym Urbanem. Potem wszystko wróciło 
do normy, to znaczy dziewczyna wróciła do domu, a Ro-
meo gdzieś zniknął. Tylko Andrzej Kern był zniszczony. 
Wkrótce potem zmarł. 

A ntygona
Archetyp jątrzycielki i dzielicielki. Chciała godnie pogrze-
bać ciało swego krewnego. W jego własnym grobie i pod 
jego własnym imieniem.

Hiena, znaczy. Chciała po trupach na Akropol! Do-
brotliwy, wygrywający już szóste z rzędu wybory Kreon 
wysłał zapewne parę popularnych harfi arzy, by po grec-
kich gospodach wyśpiewywali o niej popularną piosenkę: 
„Po trupach do celu, po trupach do celu”. Według badań 
opinii społecznej Grecji Antygona nic, tylko jątrzy i dzie-
li, podsłuchuje pod oknami o wschodzie słońca i pragnie 
wojny z Persją i Fenicją jednocześnie. Nie to co dobry 
Kreon.

A pplebaum Anna
Lepsza połowa Sikorskiego. Powinna być pod hasłem 
„mezalians”. Albo „bilet wstępu” Sikorskiego na salony.

Ciekawe, czy zna Rona Asmusa. Dla mnie interesują-
ca o tyle, o ile mówimy o użyciu w celu przykrycia historii 


