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Anegdota o Rysiu Średniawie
Tam [w Chatce Żaka] było kilku takich. Zawsze byli, prawie każdego dnia któryś z
nich był,  a czasami wszyscy trzej.  Był  „Abwehra”,  był  Witek Pasternak, który na
„Nobla” ciągle czekał, bo coś tam odkrywał. Oni z Rysiem [Średniawą] się kumplowali
we dwóch. I narzekali na „Abwehrę”, że: z „Abwehrą” nie chcą mieć nic wspólnego,
„bo to wariat, bo to nie ma co w ogóle z nim gadać, on jakiś dziwny jest”. A Rysio się
przyjaźnił  z  Witkiem i  się  kłócili,  spierali  się  o  różne  sytuacje  naukowe  i  takie
praktyczne.  I  Rysio  mi  kiedyś  opowiadał  tak,  mówi:  „Ty  wiesz,  Witek  nie  jest
normalny, on jest – on niby mądry, ale jednak nie całkiem, bo on mi mówi, że Ziemia
jest wklęsła. Ja mówię: ‘Co ty gadasz, jaka wklęsła, przecież Ziemia jest okrągła?’ – a
on mi pokazuje buta, i mówi: ‘Wklęsła, bo zobacz, tu i tu jest ścięte, no wklęsła’. To ja
go wziąłem na skraj ‘botanika’ i  mówię: ‘Choć, to ci  coś pokażę’.  I  czekałem jak
będzie jechał trolejbus i mówię: - i jak się pokazały te pałąki u góry – 'Co widzisz –
koła?' – 'Nie, tylko to co u góry” – 'Okrągła?' – 'Okrągła'. - 'Bo za chwilę się wyłoni
cały trolejbus'. I takie to były gady z Rysiem. I ja tą anegdotę sprzedałem – to jest
autentyczna  sytuacja  opowiadana  przez  Rysia.  Ja  sprzedałem  ją  mojemu
przyjacielowi  z  Kijowa  i  on  to  włączył  do  opowieści  ludowych  o  Mickiewiczu  i
Puszkinie: że Mickiewicz z Puszkinem się spierali o [to] czy Ziemia jest wklęsła, czy
okrągła. 
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