
Na pewno morze

Prowadz´ badania. One sà naukowe. ÂciÊle. Majà
przedmiot. Dotyka on morza oraz grantu. To drugie
dosta∏em z powodu pierwszego. Badania dajà rezultaty.
One sà oczekiwane. Równie˝ s∏owa kluczowe. Og∏aszam
ich pe∏en zestaw: ˝e, oraz, jest, równie˝, tak˝e. Pod-
kreÊlam je w´˝ykiem. Czyni´ to w myÊli, bo nie wiem,
jak to zrobiç poza nià.

Najpierw zapozna∏bym si´ z dotychczasowym dorob-
kiem naukowym. Takim, który liczy si´ w grancie.
Zauwa˝y∏em w trakcie kwerend, ˝e morze ró˝ni si´ od
mo˝e. Nie wiem czym i dlaczego. Musz´ rozbudowaç
aparat, tak˝e poznawczy. Wybra∏em ju˝ metodologi´.
Sk∏ada si´ na nià komparatystyka, statystyka, herme-
neutyka, eksperyment naturalny i nienaturalny, obser-
wacja troch´ uczestniczàca, techniki kwantytatywne
i kwalitatywne, testy, zw∏aszcza istotnoÊci. Tak˝e jesz-
cze coÊ. Nie wymieni´, bo nie chc´ zdradzaç tajników
warsztatu. Mog´ uchyliç: fiszki oraz pióro. Jest wieczne
i szybko przestaje pisaç. W Êrodku ma atrament, który
w jakiÊ sposób nagle zanika. To wymaga odr´bnego
grantu i dostosowanych do niego badaƒ. Podejm´ je
póêniej. A zw∏aszcza uchwyc´ grant. On jest wyrazem
nowoczesnoÊci w moim kraju.
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Dotychczas ustali∏em, ˝e morze ma barw´. Wyst´-
puje w kolorze szarym lub zielonym. Dlatego mówi si´,
˝e morze jest niebieskie. Czasami uzyskuje barw´ mun-
durowà. Takiej u˝ywajà policjanci po dwóch miesiàcach
s∏u˝by. Potem jà majà nieprzerwanie. Prowadzà nie-
zdrowy tryb ˝ycia. Morze ponadto si´ sk∏ada. Z cia∏a
ciek∏ego. Jest dosyç p∏ynne, ale nigdzie nie p∏ynie.
Jednak si´ rusza. Nie wiem po co oraz dlaczego. Chyba
dlatego, ˝e le˝y. Musz´ to sprawdziç za pomocà technik
zawierajàcych punkty grantowe. KiedyÊ urz´dniczka na
stanowisku wiceministra oznajmi∏a, ˝e sà one Êwiadec-
twem demokracji. Sam bym na to nie wpad∏. W to
równie˝, a ona potrafi∏a. Imponujàcy intelekt. Zapa-
mi´ta∏em. B∏yskotliwy umys∏. Morze dà˝y do brzegu.
Gdy na nim si´ znajdzie, to zmienia zwrot. Kierunek
zachowuje ten sam. Zwiàzane jest z nawigacjà. To wa˝ne
ustalenie zawiera s∏owo klucz: jest. (Zwracam uwag´ na
rzetelnoÊç mojego raportu). W morzu wyst´pujà fale.
Czasem sà du˝e, niekiedy jeszcze wi´ksze, a bywajà dni,
w których zanikajà. Nie wiem jeszcze gdzie. Zachowuj´
to jako pytanie badawcze. Przypuszczam, a wi´c dla
grantu stawiam hipotez´, ˝e sà one w Êrodku. Morze
zwykle zawiera równie˝ pian´. Niezwykle jej nie ma.
Zamierzam odkryç lokalizacj´ urzàdzenia do jej robie-
nia. Gdy znajd´ wspó∏rz´dne, wystàpi´ o nowy grant.
Aplikacyjny. Przyczyni si´ on do rozwoju naszego ˝ycia
politycznego. OczywiÊcie do takiego rozwoju, który
jest dalszy. Co prawda zachowuj´ ostro˝noÊç w progno-
zach, bo nie wiem, ile jeszcze mo˝na. W ka˝dym razie
w aparacie do tworzenia piany znajduje si´ potencja∏.
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A w obs∏udze potencja. Troch´ piany robià w morzu
dzieci. Ale piana jest równie˝, gdy dzieci nie wyst´pujà
licznie. Ma inne êród∏o g∏ówne.

Morze ma horyzont. To jest linia, która wytycza szlak
ruchu okr´tów. One w nim si´ przesuwajà. Dowiedzia∏em
si´, ˝e p∏ynà. T´ hipotez´ potwierdza obecnoÊç na statku
ludzi. Niektórzy z nich umiejà p∏ywaç, a inni potrafià
wy∏awiaç, zw∏aszcza tych, którzy nurkujà. Czasami coÊ
nie wychodzi, zacina si´ koordynacja i wtedy statek
rusza si´ wolniej. Brakuje mu wodnej pary. Szlak hory-
zontalny ma postaç fragmentu ko∏a, czyli ∏uku. Okr´ty
przesuwajà si´ po nim. Widocznie takie sà ogólne regu∏y,
bo nikt nie u˝ywa drogi po ci´ciwie.

Morze jest w zag∏´bieniu. Najwy˝ej ma po∏o˝one
koƒce. Sà one na horyzoncie. Najni˝ej ma przy brzegu.
WyjaÊnienie takiej jego budowy jest logiczne, a nawet
zdroworozsàdkowe. Gdyby by∏o inaczej, to by si´ wyla∏o
i nast´pnie rozla∏o. Na szcz´Êcie ma swoje miejsce sta∏e,
które nadaje Êwiatu sens. Niskie po∏o˝enie morza przy
brzegu wyjaÊnia te˝ jego ekspansywnoÊç. Jest ona spo-
wodowana napi´ciem. Wewn´trznym, czyli immanent-
nym. Zauwa˝y∏em, ˝e nad morzem sà ryby. W morzu
nie. W ten sposób unikajà rybaków. W trakcie badaƒ
dowiedzia∏em si´, ˝e ludzkoÊç pochodzi z morza. To by∏o
jakiÊ czas temu. Moje obserwacje potwierdzajà t´ tez´.
Wczoraj widzia∏em jakàÊ kobiet´ wychodzàcà z niego.
By∏a babà o budowie przystosowanej do cieczy, która z
pomocà Archimedesa jà wypycha.

W morzu znajdujà si´ te˝ inne sk∏adniki sta∏e: ludzie
oraz dzieci, boje, miny, rybacy, wraki, sieci, patrole,
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butelki, skrzynki i ∏uski. ¸uski dzielà si´ na rybie oraz
˝o∏nierskie. Rybacy u˝ywajà morza do wypoczynku.
Odrywajà si´ od ˝on, pracy, sàsiadek i m∏odzie˝y. Morze
pe∏ni bardzo wa˝nà funkcj´. Jest ona spo∏eczna, a tak˝e
ogólnoludzka. S∏u˝y za ochron´ dla S∏oƒca. Pod koniec
dnia S∏oƒce ukrywa si´ w∏aÊnie za morzem. Z drugiej
strony. Obserwowa∏em. Wtedy czerwienieje, z wysi∏ku
i tarcia. S∏oƒce ogólnie jest potrzebne, bo s∏u˝y do sta-
bilizacji Ziemi. Ono w ciàgu dnia przemieszcza si´ nad
nià. Po ∏uku. Takà ma marszrut´. Wtedy nadzoruje
Ziemi´ i powoduje, ˝e jest ona nieruchoma i si´ nie
buja. Widzia∏em wielokrotnie, jak m´˝czyêni próbowali
jà rozhuÊtaç. Udawa∏o im si´ to zrobiç tylko na krótko.
Dzi´ki S∏oƒcu. Ca∏oÊç jest dzie∏em Boga, czego dowodzi
nauka zarejestrowana w grantach. Zw∏aszcza dziedzina
zajmujàca si´ empirycznymi badaniami niepokalanego
pocz´cia.

Morze wymaga nieustannego dop∏ywu cieczy. Zapew-
niajà to dzieƒ oraz ludzie. Dlatego potrzebne sà wakacje.
Sprzyjajà one akwenowi oraz aktywnoÊci umys∏u i jas-
noÊci produkowanych myÊli. Wakacje z biegiem ˝ycia
si´ wyd∏u˝ajà i stajà si´ permanentne. LudnoÊç nad-
morsko-brzegowa ma ich od poczàtku wi´cej, bo oszcz´-
dza na dojazdach. Zaopatruje si´ w sma˝alni w ciupag´
i z nià idzie w morze. Unosi si´ na nim lub je zg∏´bia. 

14.6.2015 r.
Pada∏o i przesta∏o
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