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10 grudnia 2019: uroczystość wręczenia Nagrody Nobla Oldze Tokarczuk

MAMY NOBLA!
Zanim przez polityków, jak zwykle się wkurzę,
Porozmawiajmy lepiej o literaturze.
Cieszmy się! Mamy Nobla! To ci niespodzianka!
Wszyscy wałkują temat od samego ranka,
Wielka radość i duma! Przykład idzie z góry.
Pięciu Noblistów mamy już z literatury!
Niektórych polityków chyba krew zalewa.
Tokarczuk psuje szyki. Kto by się spodziewał!
Pojawia się i woła, walcząca pisarka:
Obrońmy demokrację! Przebrała się miarka!
Taka wiadomość burzy oficjalny przekaz.
Czy wieszać psy, czy trzeba zachwalać człowieka?
Pan minister sam przyznał: Noblistki nie czytał.
Nie on jeden, lecz taka jest teraz elita.
A ja właśnie skończyłem. I mogę dać głowę,
Że świat słusznie docenił Księgi Jakubowe.
I jako nauczyciel, chciałbym zacytować
Jej bezpośrednio do nas skierowane słowa:
Jesteście do lepszego jutra trampoliną.
Taką więź z nią poczułem, jakbym był rodziną.
Nie wszyscy mają o niej tak pochlebne zdanie.
Zwłaszcza ten, co się nigdy nie splamił czytaniem.
Wybaczcie, moi drodzy, że ten temat drążę,
Ale w niektórych domach nie ma żadnych książek.
Ludzie mają być ciemni jak tabaka w rogu,
Byle służyli władzy, a w kościele Bogu.
Niektórzy nie czytali, lecz im nie przeszkadza,
Mądrzyć się, wiedząc czego oczekuje władza.
Na przykład pan senator, z zawodu tapicer,
Twierdzi, że pani Olga przekracza granice

Swobody wypowiedzi i dobrego smaku,
Że nas ciągle obraża, szkaluje Polaków!
Nazywa mordercami, jest Polakożercą,
Choć Tokarczuk jest bliska wielu polskim sercom.
Jerzy Szynik, teolog, napisał (o! zgrozo!),
Że to neopogaństwa jest apoteozą.
Natomiast Braun, reżyser, jej twórczość epicką
Nazwał fantasmagorią antykatolicką.
W podobnym tonie pewien burmistrz Lubowidza,
Jako wybitny znawca z niesmakiem wybrzydza:
- Pal zaostrzyć – powiada – a nie nominować.
Ja wcale nie żartuję. To są jego słowa.
Nie warto reagować na taką krytykę.
Tokarczuk jest dwukrotną laureatką Nike,
Sześciokrotnie w finale! A powieść Bieguni,
W angielskim tłumaczeniu już znana jest w Unii.
W zeszłym roku dostała nagrodę Bookera.
Wszyscy Europejczycy fetują ją teraz.
Ma tytuł zasłużonej dla miasta Wałbrzycha.
Ale nie bez sprzeciwów! Tam miejscowa szycha,
Rzecz oprotestowała. Radni wyszli z sali,
Zrobili jak pan kazał. Nie zagłosowali.
Ot, mentalność Polaków! Zastanawiające!
Kto jest lepszy ode mnie, to ja go utrącę!
Widzieliście już Pokot? Ktoś stwierdził, że szmira.
Wręcz przeciwnie! To niezła społeczna satyra.
Pewien rodzaj thrillera i czarny kryminał.
Już dawno z wypiekami nie wracałem z kina.
Są w filmie chwile grozy, efekty komiczne,
Obrazy rodem z baśni, surrealistyczne,
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Klimat polskiej prowincji oddany jak żywy,
Symbol zepsucia ludzi w postaciach myśliwych,
Portrety nakreślone bardzo ostrą kreską.
Film można by porównać z lynchowską groteską,
Był nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem w Berlinie.
Świetna ekranizacja. Istna uczta w kinie.
Lecz ostrzegam! Był krytyk, co trendów nie wyczuł,
I w fabule Pokotu dopatrzył się kiczu.
Nie dziw się. Gdyby chwalił, jego szef by wściekł się.
Agnieszka Holland dawno już jest na indeksie.
Jeśli ktoś się wybija, spotyka go kara.
To samo było z Wajdą gdy dostał Oskara.
Także Pasikowskiego po filmie Pokłosie,
Chętnie by z młodym Stuhrem spalono na stosie.
W Polsce, to rzecz ciekawa, poprzedni Nobliści
Spotkali się z tą samą falą nienawiści.
Na pewno pamiętacie co było z Miłoszem?
A co było z Szymborską? Przypomnę wam, proszę.

nr 47 (988), 5 grudnia 2019

Każdy kraj byłby dumny, Noblistą się szczycił.
A my co? Prymitywni, tępi troglodyci.
Tropimy antypolskość. To jakaś obsesja.
I ciągle uważamy, że Polska to Mesjasz.
Ot, swoisty patriotyzm. Cały świat docenia,
A dla nas osiągnięcia nie mają znaczenia.
Jeśli ktoś się szacunkiem cieszy i uznaniem,
Podkładamy mu świnię. To nasze zadanie.
Niszczymy, opluwamy, w ten sposób, niestety,
Depczemy naszą godność i autorytety.
Mądrych nie szanujemy, głupiec jest bożyszczem,
Kto nie z nami, jest wrogiem! Potępię i zniszczę!
Widocznie taka nasza historyczna rola,
Utrwalić wizerunek: zawistny jak Polak.
Dokuczy, choćby nawet nie miał interesu.
Może wszystko wybaczyć. Z wyjątkiem… sukcesu.

nr 48 (989), 12 grudnia 2019

OJCIEC CHRZESTNY IV – scenariusz filmowy
Przez polityków z górnej półki,
Łatwo do Srebrnej wkręć się spółki.
I załatw nam rezerwy złota.
Dla nich nietrudna to robota.
W Polsce to proste jest szalenie.
Przejdziesz tam szybkie przeszkolenie.
Kilka praktycznych weźmiesz lekcji,
Rzecz opanujesz do perfekcji.
Założysz w banku lewe konta.
Bacz, żebyś czegoś nie poplątał!
A gdy cię zmęczą te wyczyny,
Wynajmiesz pokój na godziny.

Rzecz dzieje się w nadmorskiej willi,
Blisko Palermo na Sycylii.
Wieczór. Dość późna jest godzina.
Don Corleone wzywa syna.

Weź poręczenie od Mariusza.
Będziesz swobodnie się poruszał.
On jest w hierarchii dość wysoko.
Na twoje szwindle przymknie oko.

I nic się nie bój. Z Cosa Nostrą
Możesz poczynać sobie ostro.
Pod parasolem banasiowym,
Żaden ci włos nie spadnie z głowy.

- Jak zwykle chodzi o mamonę.
- Rzekł prosto z mostu Corleone.
- Musisz załatwić ważne sprawy,
Jutro pojedziesz do Warszawy.

Rano przy stole stojąc szwedzkim,
Spróbuj dogadać się z Bireckim, Spytaj
o SKOK-i z Wołomina,
Jak z nich korzystać ma rodzina?

I jeszcze jedno. Nie zapomnij!
Auta rozdają tam bezdomni.
Bierz, ani chwili się nie wahaj,
Nowego przywieź mi Maybacha.

Mamy ostatnio pustki w kasie,
Więc trzeba spotkać się z Banasiem.
Masz tu telefon i adresy.
On wie, jak robić interesy.

Żeby przychylność mieć tych panów,
Powiedz, że jesteś z Watykanu.
Zabierz różaniec. Tam, gdzie możesz,
Powtarzaj zawsze: W imię Boże.

Tuż po przyjeździe zaraz z rana,
Od razu spytaj o Mariana.
To spec. Na pewno nam pomoże.
I nawiąż kontakt z Żoliborzem.

Po drodze wpadnij do Torunia.
Mów, że wszystkiemu winna Unia.
Zadań masz sporo, lecz w ich wirze,
Nie zapominaj leżeć krzyżem.

Odwiedź koniecznie Nowogrodzką,
Ale dopiero późną nocką.
I porozmawiać spróbuj z szefem,
Jak sobie radzić z KNF-em?

Szczególnie przeszkol się z tematu,
Jak trochę forsy skubnąć z WAT-u?
Oni z watowską mafią walczą,
Ale budują swoje rancho.
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Pierwsza na Panteonie, skończyła Sorbonę,
Jej biografia w Japonii jest szkolną lekturą.
Cały świat ją kojarzy z radem i polonem,
Więc któż jeśli nie ona powinna być górą?
Sławna wśród naukowców, fizyków, chemików,
Ceniona w Ameryce, Australii i w Chinach.
Zdobyła pierwsze miejsce, lecz wśród… Brytyjczyków.
W Polsce nie!
Naszym wzorem jest… siostra Faustyna.
7 listopada 1867: urodziła się Maria Skłodowska Curie

KOBIETA STULECIA
Pamiętacie? Rok temu było wielkie święto.
Sto lat Niepodległości (ależ ten czas zleciał!).
Polska chciała hołd złożyć największym talentom,
Z tej okazji wybrano kobietę stulecia.
Jak myślicie, kto wygrał? Raczej nie zgadniecie.
Czyżby jakaś sportsmenka? Uczona? Artystka?
Pewnie ta, która Polskę rozsławiła w świecie.
Może Curie-Skłodowska, dwukrotna Noblistka?

nr 43 (984), 7 listopada 2019

LEKCJA LOGIKI. Temat: PRAWA LOGICZNE (TAUTOLOGIE)
Po ostatnich wyborach mam dość polityki.
Zmieniam temat. Dziś będzie ciut matematyki.
Coś z logiki. Z praktyki niektórym rzecz znana,
Jak się trzeba stosować do Praw de Morgana?

2. ZAPRZECZENIE KONIUNKCJI
 (p  q)  ( p   q)

1. ZAPRZECZENIE ALTERNATYWY
 (p  q)  ( p   q)
Przykład III
Na maturze, co pewnie zmartwi czytelnika,
Musi być zdany polski i matematyka.
Zaprzeczeniem koniunkcji są takie wyniki:
Nie zdał. Oblał z polskiego lub z matematyki.
Przykład I
Każdy z nas często staje przed alternatywą:
Pić herbatę czy kawę? Wódeczkę czy piwo?
Nie chcesz pić? Bardzo dobrze! Wcale się nie zdziwię,
Jeśli dobrze zaprzeczysz tej alternatywie,
Bo skoro jesteś skłonny do takich wyrzeczeń,
Musisz ją na koniunkcję zamienić zaprzeczeń.
Wtedy z żalem wysyłasz komunikat krótki:
Nie chcę żadnego piwa i nie piję wódki.
Jeśli nie zastosujesz prawa de Morgana,
Nie dziw się, że cię może suszyć już od rana.
Przykład II
Uwierzyła na randce naiwna dziewczyna,
Że z nią pójdzie na spacer lub na seks do kina.
Wykiwał. Siedzi wściekła. I tyle na temat:
Nie ma dzisiaj spaceru i seksu też nie ma.

3. ZAPRZECZENIE IMPLIKACJI

Przykład IV
Weź pierwszą implikację, która się nawinie:
Ten kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie.
Twierdzisz, że to nieprawda? Ja również zaprzeczę:
Był taki (znam z historii), co wojował mieczem,
(Tu koniunkcja z przeczeniem) i… wcale nie zginął.

str. 4

MKWD, nr 7 (107) /2019, Warszawa, 8 grudnia 2019 roku (5700 dni po wstąpieniu do UE)
Przykład V

Przykład VII

Podobną dobrą radę dam tobie, dziewczyno:
Jeśli nie chcesz… nie musisz. Chcesz stracić wianuszek?
Zaprzecz tak jak Wałęsa: Nie chcę, ale muszę.
Jeżeli będziesz sama, przyjdę dziś wieczorem.
Była sama, nie przyszedł. Był takim potworem!
Cóż z tego, że logika dobrze stosowana,
Skoro nasza dziewczyna jest rozczarowana.

Rozumieją to nawet dzieciaki z przedszkoli.
Gdy ktoś straszy malucha, co zbytnio swawoli:
Jeśli będziesz niegrzeczny, przyjdzie Baba Jaga,
To wiedzą doskonale, że to pic i blaga.
Prawdziwe bowiem będzie zaprzeczenie zdania:
Był niegrzeczny, a ona nie przyszła po drania.
Zadanie domowe:

Przykład VI

Jeśli rząd obiecuje, to słowa dotrzyma.
Zaprzecz temu: … Sam stwierdzisz, że rząd cię wydyma.
Po expose Premiera dopowiesz ze swadą:
Obiecanki cacanki, a głupiemu radość.

Mówią: Co się odwlecze, to ci nie uciecze.
A ja tej implikacji poprawnie zaprzeczę.
Bywają inne skutki, choć słowo się rzekło:
Czasem coś się odwlekło i jednak uciekło.
Nie zmieniaj poprzednika! Z tych reguł wynika
Koniunkcja z zaprzeczeniem tylko następnika.

nr 45 (986), 21 listopada 2019

LOGIKA MATEMATYCZNA
lekcja 2

Zwykle bardzo krzywdzące jest uogólnienie:
Wszyscy kradną, są tępi, w pracy same lenie.
Nieprawda! Są uczciwi lub nie w ciemię bici.
Nie każdy jest leniwy. Są też pracowici.
Panta rhei. Czas sprostować tę myśl Heraklita:
Istnieje coś co przecież nie płynie. I kwita.
Niestety stereotyp taki się utrwalił:
Każdy mężczyzna pije lub co gorsze pali.
Zaprzeczam! Ja nie piję i nigdy nie palę.
Nie istnieją też ludzie bez wad lub bez zalet.
Każdy z nas ma, przyznacie, wady i zalety.
Ponoć są ideały. Znasz takie kobiety?

ZAPRZECZENIE ZDAŃ Z KWANTYFIKATOREM
Podobno masz dylemat, stając przed wyborem,
Jak zaprzecza się zdania z kwantyfikatorem.
Gdy tworzysz zaprzeczenie, wbij sobie do głowy:
Duży kwantyfikator zastąp szczegółowym.
Odwrotnie: szczegółowy zastępuj ogólnym.
Gwarantuję w rozmowie sukces obopólny.
Przykład o politykach podam na początek:
Nie każdy jest idiotą. Istnieje wyjątek.
Każdy ksiądz to pedofil. Nie każdy! Broń Boże!
Tak kwantyfikatora stosować nie możesz!
Tu zasady logiki uchronią przed wpadką:
Są księża z powołania, poczciwi, choć rzadko.

Istnieją małomówne (to żart między nami),
Lub takie co trzymają język za zębami?
Nie ma takich! Zrozumiesz zaprzeczeń istotę:
Wszystkie są gadatliwe i skłonne do plotek.
Lecz… nie ma kobiet brzydkich lub starych, mój panie.
Dla nas wszystkie są piękne i młode jak łanie.
Każdy człowiek bogaty ma życie szczęśliwe.
Nieprawda! To twierdzenie co najmniej wątpliwe.
Pieniądz szczęścia nie daje, przeto mnie nie dziwi,
Że istnieją bogacze bardzo nieszczęśliwi.
Konkluzja tych zaprzeczeń do bólu jest szczera:
Są ludzie nieśmiertelni? Nie, każdy umiera.

nr 46 (987), 28 listopada 2019
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