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Od autora: Z dedykacją dla Owsianki...
Świder
Wpadłem na to przy goleniu. Stłukłem goleń o jakiś występ i oglądałem ją z bliska zastanawiając się czy
nie zrobiłem sobie krzywdy. No bo jak to bez golenia. Bez sprawnego golenia. Ale nie, wszystko było
dobrze, tylko że wtedy to się stało, wtedy na to wpadłem. I się przewróciło.
Podniosłem to i obejrzałem dokładnie. Ni pies ni wydra, coś na kształt świdra. Miękkie, rozlazłe,
pokręcone. To do czego taki świder? Do niczego. Do Nietzschego? Tego Nietzschego? Fryderyka? A co
on może mieć z tym wspólnego? Nie, ten trop do niczego nie prowadzi. To błędny trop.
Trop, trop... - myślałem intensywnie. Na śniegu czasem są tropy, a tu śniegu jak na lekarstwo.
Zresztą kto słyszał żeby robić lekarstwo ze śniegu? Chyba jakiś bałwan. Może więc tu jest jakiś błąd,
językowy na przykład. Jest, to znaczy był, bo wszystko już było. W czasie przeszłym. Może zatem to
błędny trop, może to... trop trup? Albo trupa jakaś. Cyrkowa.
No dobrze, ale co cyrkowcy mają do Nietzschego? Jeśli są do niczego to nikt nie przyjdzie na ich
występ, to jasne. Chyba, że będzie to występ na występie. Skalnym. To wtedy tak, bo to niebezpieczne i
publiczność będzie chciała zobaczyć. Zobaczyć Neapol i umrzeć - przebiegła mi przez głowę przebiegła
myśl. Ale zaraz - co ma z tym wspólnego Neapol? Może ma, może tam jest ten występ, na którym będzie
występ. I czy Nietzsche przyjdzie na występ?
Strasznie to się zagmatwało, zostawmy ten trop bo nie dość, że cyrkowa trupa, to jeszcze mogą
być z tego jakieś trupy. I w dodatku wszystko przez goleń. Dobrze, że przez jedną. Bo jakby to były dwie
golenie to byłoby to przez golenie. A ja się przecież nie golę. Bo golenie jest do niczego. Nie do Nietzschego, tylko do niczego nie jest potrzebne. No, chyba, że nad Świdrem, ale to już zupełnie inna para kaloszy. W takich kaloszach to można stanąć na środku Świdra i nawet się ogolić.
Kopiowanie tekstów, obrazów i wszelakiej twórczości użytkowników portalu bez ich zgody jest
stanowczo zabronione. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z
dnia 4 lutego 1994r.).
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