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Wstêp
Tradycyjne kultury m¹drze unikaj¹ podzia³u swej spuœcizny na literaturê dla dzieci i dla doros³ych, stawiaj¹c
pytania istotne dla ka¿dego, bez wzglêdu na wiek: Co jest dobre? Co jest z³e? Jak by³o niegdyœ? Jaki jest w³aœciwy
sposób ¿ycia? D¿ataki, czêsto zwane bajkami buddyjskimi odnosz¹ siê do takich pytañ nie poprzez filozofiê, lub
ustalony opis œwiata, lecz przez ¿yw¹ demonstracjê funkcjonowania wartoœci moralnych i duchowych w naszym
¿yciu. Ich uniwersalne przes³anie to wspó³czucie, szacunek i mi³oœæ do wszystkich form ¿ycia, odwaga, wytrwa³oœæ,
pogoda ducha i wiara.
Niniejszy wybór sk³ada siê z kilkunastu d¿atak zaczerpniêtych z ksi¹¿ki Rafe'a Martina „The Hungry Tigress”
(„G³odna tygrysica”). Autor jest zawodowym bajarzem i pisarzem z Rochester w stanie Nowy Jork, USA.
D¿ataki wykorzystuj¹ motyw przesz³ych wcieleñ historycznego Buddy. Przez ostatnie 2500 lat by³y one
opowiadane, rysowane, malowane i odgrywane we wszystkich bodaj krajach Azji. Niektóre s¹ jednak znacznie
starsze i zosta³y prawdopodobnie przystosowane do tradycji buddyjskiej przez póŸniejszych nauczycieli i
mistrzów, którzy dostrzegli w nich wa¿ne, ponadczasowe treœci.
D¿ataki nale¿¹ nie tylko do najstarszych, ale i najpopularniejszych bajek. ¯yj¹ one w niezliczonych wersjach i
stanowi³y inspiracjê dla bajek Ezopa, „Baœni z tysi¹ca i jednej nocy, dla œredniowiecznych twórców, jak Chaucer,
Spencer i Boccaccio, dla Szekspira, a nawet dla wspó³czesnej „Ksiêgi d¿ungli” Kiplinga. Najwiêkszy i najstarszy
zbiór d¿atak, z³o¿ony z 547 opowieœci w jêzyku palijskim, sw¹ ostateczn¹ postaæ uzyska³ oko³o roku 500 n.e. i
zatytu³owany zosta³ po prostu „D¿ataka”. Bêd¹c skarbnic¹ wiedzy o kulturze Wschodu, d¿ataki odznacza³y siê
jedn¹ wspóln¹ cech¹ - przypisywane s¹ samemu Buddzie, który opisa³ w nich swoje przesz³e wcielenia, kiedy
odradza³ siê jako zwierzê, cz³owiek, bóg albo duch. To w³aœnie czynione w tym d³ugim ³añcuchu wcieleñ wysi³ki w
sferze etycznej i duchowej w koñcu doprowadzi³y go do Przebudzenia, otwieraj¹c na oœcie¿ bramy m¹droœci i
wspó³czucia.
Inne zbiory, jak napisana w sanskrycie „D¿atakamala” (Girlanda D¿atak) autorstwa Aryasury, uwypuklaj¹
przede wszystkim takie wartoœci, jak wspó³czucie i ofiarnoœæ. Dziœ uwa¿ane s¹ za kluczowy element tradycji
buddyjskiej i stanowi¹ pochwa³ê szlachetnego ¿ycia. Rafe Martin opiera siê w swym wyborze zarówno na
podstawowej wersji palijskiej jak i na wersjach sanskryckich, staraj¹c siê w ¿ywy i przystêpny sposób przekazaæ ich
bogactwo nam, ludziom Zachodu. W spisie treœci przy tytule wiêkszoœci d¿atak umieszczono ich tradycyjne
numery z klasycznego angielskiego t³umaczenia z pali*.
Wydawcy (na podstawie wstêpu R. Martina)
* The Jataka or Stories of the Buddha's Former Births. Translated from the Pali, red. E. B. Cowell (Pali Text Society,
1895, wznow. 1973).
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WÓ£ WIELKA POCIECHA
Dawno, dawno temu pewien ubogi bramin otrzyma³ cielê jako sp³atê d³ugu. A by³o ono jednym
z wczeœniejszych wcieleñ Buddy. Bramin zachwyci³ siê delikatnym stworzeniem i dobrze siê
nim opiekowa³.
Cielak rós³ i rós³ pod opiek¹ swego pana. Wkrótce by³ ju¿ dojrza³ym, wielkim i bardzo silnym
wo³em. W parze z wielkoœci¹ i potêg¹ sz³a jego ³agodnoœæ. Spe³nia³ ochoczo wszystko, o co
poprosi³ go bramin. Jeœli tylko bramin za¿yczy³ sobie, aby g³êboko wroœniête w ziemiê pniaki,
wielkie g³azy czy cokolwiek innego zosta³o usuniête z pola, wystarczy³o przywi¹zaæ jeden
koniec liny do jarzma, a drugi do g³azu lub pnia i powiedzieæ „Ci¹gnij!”, a ju¿ wó³ wyci¹ga³ to z
ziemi i wywleka³ z pola. A do tego by³ tak oswojony, ¿e dzieci mog³y bezpiecznie jeŸdziæ na jego
grzbiecie. Bramin by³ ogromnie zadowolony ze swojego wielkiego, silnego i ³agodnego wo³u i
nazwa³ go Wielk¹ Pociech¹.
Pewnego razu Wielka Pociecha tak sobie pomyœla³: - Mój pan, bramin, jest biedny, a jednak jest
dla mnie bardzo dobry. Chcia³bym odwdziêczyæ mu siê, robi¹c u¿ytek ze swojej si³y.
Wielka Pociecha podrepta³ wiêc do niskiego, spalonego s³oñcem, glinianego domu bramina i
wsadzi³ w otwarte okno swój wielki, rogaty ³eb. Wewn¹trz, przy niewielkim, krzywym stoliku
siedzia³ biedny bramin i naprawia³ rozdart¹ stronê ksi¹¿ki.
- Mój panie i przyjacielu - rzek³ wó³ - choæ jesteœ taki biedny, zawsze by³eœ dla mnie dobry. Chcê
wykorzystaæ swoj¹ wielk¹ si³ê, aby ci dopomóc. Pos³uchaj, jaki mam plan.
Nie dowierzaj¹c swoim zmys³om, zaskoczony bramin wykrzykn¹³:
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- Czy¿bym mia³ wo³u, który umie mówiæ?
- O tak, mój panie - odpowiedzia³ ³agodnie Wielka Pociecha - na tym œwiecie jest du¿o wiêcej
takich cudownych rzeczy. Lecz pos³uchaj.
Bramin od³o¿y³ robotê i zacz¹³ s³uchaæ.
- Jutro - powiedzia³ wó³ - pójdziesz do miasta. Tam znajdziesz zamo¿nego kupca i za³o¿ysz siê z
nim o tysi¹c sztuk srebra, ¿e twój wó³ uci¹gnie zaprzêg sk³adaj¹cy siê ze stu wozów
za³adowanych g³azami, ¿wirem i kamieniami.
- To niemo¿liwe! - wykrzykn¹³ bramin. - ¯aden wó³ nigdy dot¹d nie poci¹gn¹³ tylu
za³adowanych wozów. Tego nie da siê zrobiæ!
- Zaufaj mi - powiedzia³ Wielka Pociecha. - Czy kiedykolwiek zawiod³eœ siê na mnie?
Bramin zamyœli³ siê nad jego s³owami i przyzna³ w duchu, ¿e rzeczywiœcie Wielka Pociecha
nigdy go jeszcze nie zawiód³. Zgodzi³ siê wiêc na jego propozycjê.
Nastêpnego dnia skoro œwit biedny bramin zawi¹za³ zniszczone sanda³y i pocz³apa³ do miasta.
Wszed³ do herbaciarni, w której zbierali siê w upalne po³udnie najzamo¿niejsi kupcy i rolnicy, i
usiad³ samotnie przy ma³ym stoliku. A kiedy wszed³ bogaty kupiec, zawo³a³:
- Przyjacielu, nie przysiad³byœ siê do mnie?
- Czemu nie? - odpar³ tamten.
Po wymianie grzecznoœci i ¿artów i po wypiciu herbaty bramin wzi¹³ g³êboki oddech i rzek³:
- Mam wo³u.
- No to co? - odpowiedzia³ bogaty kupiec. - Ja mam mnóstwo wo³ów, za które zap³aci³em du¿o
pieniêdzy.
- Tak - powiedzia³ bramin - lecz… lecz mój wó³ jest silny.
- Phi! - nie przej¹³ siê kupiec. - W naturze wo³ów le¿y to, ¿e s¹ silne. Ka¿dy wó³ taki jest.
- Ale nie tak silny jak mój - ci¹gn¹³ bramin, zmierzaj¹c powoli do celu. - Bo mój wó³ jest tak silny,
¿e potrafi uci¹gn¹æ zaprzêg stu wozów na³adowanych po brzegi g³azami, ¿wirem i kamieniami.
Taka to silna bestia, ten mój Wielka Pociecha!
- To niemo¿liwe! - zaœmia³ siê kupiec. - Pos³uchaj, s¹siedzie, ¿aden wó³, choæby nie wiem jak
silny, nie jest w stanie uci¹gn¹æ stu na³adowanych wozów. Na tym œwiecie wszystko ma swoj¹
miarê i wagê. Ka¿da rzecz ma swoje ograniczenia. A wó³ jest przecie¿ tylko wo³em. Tego nie da
6

siê zrobiæ!
- A w³aœnie, ¿e siê da - upiera³ siê biedny bramin.
- W ¿adnym razie! - trzyma³ siê swego bogacz.
- A mo¿e chcesz iœæ o zak³ad? - spyta³ biedny bramin.
- Z przyjemnoœci¹ - odpar³ tamten.
- O tysi¹c sztuk srebra? - zaproponowa³ biedny bramin z lekkim wahaniem.
- W porz¹dku! - zawo³a³ bogaty kupiec. - Mo¿e byæ tysi¹c sztuk srebra! Jutro, kiedy s³oñce
podniesie siê do najwy¿szego drzewa mango stoj¹cego przy miejskim placu, przyprowadŸ
swojego wo³u, a ja bêdê tam czeka³ z setk¹ na³adowanych wozów. Dziœ zaœ, przyjacielu, nie
mówmy ju¿ o tym wiêcej.
Z tymi s³owy bogaty kupiec wsta³ i wyszed³ z herbaciarni, uœmiechaj¹c siê i powiewaj¹c
rêkawami swojej eleganckiej szaty.
Wkrótce wieœæ o tym obieg³a ca³e miasto.
- Tysi¹c sztuk srebra! - wykrzykiwano.
- Sto na³adowanych wozów! - dziwiono siê.
- I do tego jeden wó³!
Œmiechu by³o co niemiara. Wszyscy zak³adali siê ze wszystkimi i pieni¹dze przechodzi³y z r¹k
do r¹k. Mieszkañcy w napiêciu czekali, co przyniesie jutro.
Tej nocy biedny bramin krêci³ siê i przewraca³ na ³ó¿ku. Czy wygra? Czy przegra? Czy Wielka
Pociecha naprawdê da radê poci¹gn¹æ te wozy? Prawie wszystko przemawia³o na jego
niekorzyœæ.
Bramin obudzi³ siê z samego rana i natychmiast uda³ siê do obory Wielkiej Pociechy. Wielka
Pociecha sta³ sobie spokojnie, ¿uj¹c z³ocist¹ s³omê i machaj¹c z boku na bok d³ugim ogonem.
Jego wielkie ciemne oczy spogl¹da³y na bramina i wyra¿a³y tak wspania³y nastrój, jakby chcia³y
mu powiedzieæ: „To dzisiaj, tak? W porz¹dku, nie przejmuj siê. Wszystko bêdzie dobrze. Nie
mo¿emy przegraæ tego zak³adu”.
Lecz bramin by³ zbyt przejêty, aby to dojrzeæ. Nie potrafi³ dostrzec tego, co jego wó³ tak jasno
mu komunikowa³.
Wzi¹³ tylko zgrzeb³o i zacz¹³ szczotkowaæ Wielk¹ Pociechê, g³adz¹c jego boki i musku³y na
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szerokim grzbiecie, a¿ kurz siê podniós³ i tañczy³, i skrzy³ siê w promieniach s³oñca na kszta³t
drobin srebra lub z³ota. Kiedy ju¿ wyszczotkowa³ i wyczesa³ Wielk¹ Pociechê, zarzuci³ mu sznur
na szyjê i poprowadzi³ zakurzonymi drogami przez pola do miasta.
Przybyli na rynek miejski w³aœnie w chwili, gdy s³oñce siêga³o szczytów najwy¿szego drzewa
mango. Plac by³ wype³niony ha³aœliwym t³umem, a opodal czeka³o sto za³adowanych wozów.
Biedny bramin rzuci³ na nie okiem i serce podesz³o mu a¿ do gard³a. By³ przera¿ony!
Przemknê³o mu przez g³owê, ¿e nigdy w ¿yciu nie widzia³ tylu wozów. A z pewnoœci¹ tylu
na³adowanych wozów!
- Jakim by³em g³upcem - wyrzuca³ sobie - ¿e da³em pos³uch temu stworzeniu. Ja, cz³owiek,
pos³ucha³em zwierzêcia i oto mamy skutek! Jestem zgubiony!
Lecz trzymaj¹c fason, przeprowadzi³ Wielk¹ Pociechê przez t³um. A tam czeka³ ju¿ bogaty
kupiec.
- Jesteœ gotów? - spyta³.
- Oczywiœcie! Jesteœmy gotowi - odrzek³ bramin.
Kupiec klasn¹³ w rêce i dwóch silnych mê¿czyzn wyst¹pi³o z t³umu. Podnieœli z ziemi ciê¿kie
drewniane jarzmo i w³o¿yli je na kark Wielkiej Pociechy. Nastêpnie, mocno zaciskaj¹c wêz³y,
przywi¹zali liny wozów do jarzma.
T³um nagle siê uspokoi³. Zapanowa³a taka cisza, ¿e da³o siê s³yszeæ ptaki œpiewaj¹ce na
drzewach. Da³o siê s³yszeæ, jak Wielka Pociecha rusza zamaszyœcie ogonem. A nawet bzyczenie
po³yskuj¹cych w s³oñcu much.
A Wielka Pociecha, nie bacz¹c na to wszystko, przygl¹da³ siê ³agodnym wzrokiem
wpatrzonemu w niego t³umowi i popatrywa³ na bia³e chmury przep³ywaj¹ce z wolna na niebie.
Potrz¹sa³ wielkim ³bem i parska³ g³oœno, jakby chcia³ powiedzieæ: „Po co to ca³e zamieszanie?”
Wtedy biedny bramin, widz¹c skierowane na siebie spojrzenia, podniós³ bat, uderzy³ nim
Wielk¹ Pociechê po olbrzymim grzbiecie i krzykn¹³:
- Naprzód, bestio! Naprzód, ty szelmo! Ci¹gnij te wozy! Poka¿ swoj¹ si³ê!
Lecz kiedy Wielka Pociecha poczu³ smagniêcie biczem i us³ysza³ te szorstkie s³owa, otworzy³
tylko szerzej oczy.
- Razy i przekleñstwa? Jak to? - powiedzia³ do siebie. - Nie dam siê tak traktowaæ!
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I wbi³ w ziemiê kopyta, nie ruszaj¹c siê z miejsca.
T³um wpad³ w sza³. Wszyscy wrzeszczeli i szydzili. Rzucali kamieniami, kijami i grudami ziemi.
Lecz Wielka Pociecha ani drgn¹³. Nawet nie próbowa³ poci¹gn¹æ wozów. Ani na milimetr. Sta³
nieporuszony mimo wszystkich krzyków i razów, nie bacz¹c na to, jak g³oœno szydzono i œmiano
siê, jak mocno ok³adano go kijami i kamieniami i co wykrzykiwano. Wielka Pociecha po prostu
ani drgn¹³.
- Mój przyjacielu - trz¹s³ siê ze œmiechu kupiec, a ³zy ciek³y mu po policzkach - oto jest… ha…
ha… ha… oto prawdziwy wó³!
Dopiero kiedy groŸby i kuksañce wreszcie siê skoñczy³y, t³um rozszed³ siê, a kupiec, który
wci¹¿ jeszcze przeciera³ wilgotne oczy, otrzyma³ zap³atê (- ¯yczê wiêcej szczêœcia nastêpnym
razem - za¿artowa³), Wielka Pociecha pozwoli³ siê wyprz¹c i odprowadziæ w milczeniu do domu.
Dopiero tam biedny bramin chwyci³ siê obiema rêkami za g³owê i zap³aka³ z rozpaczy, wstydu i
z powodu straty, która go dotknê³a.
Wielka Pociecha, gdy us³ysza³ jego ³kanie, podrepta³ znów do ma³ego wiejskiego domku,
wsadzi³ rogaty ³eb w otwarte okno i powiedzia³:
- Czemu szlochasz, mój panie i przyjacielu?
A biedny bramin, z trudem ³api¹c oddech, zawo³a³ pe³en goryczy:
- Ty bestio! Ty szelmo! Ty bydlaku! Zrobi³em wszystko tak, jak mi powiedzia³eœ, i wszystko
straci³em. A na dobitkê ca³e miasto œmieje siê ze mnie. I to wszystko z twojej winy!
Ale Wielka Pociecha powiedzia³ ze smutkiem:
- Czy ja ciê zawiod³em, czy to ty zawiod³eœ mnie? Pozwól, ¿e o coœ ciê spytam. Czy
kiedykolwiek przedtem nie wywi¹za³em siê z czegoœ? Czy zdarzy³o siê kiedyœ, abym z³ama³
lemiesz, rozwali³ p³ot lub rozbi³ garnek? Czy skala³em kiedykolwiek jakieœ czyste miejsce w
twoim domu lub plac przed jak¹œ œwiêt¹ kapliczk¹? Czy kiedykolwiek zrani³em dziecko lub nie
uci¹gn¹³em jakiegoœ ciê¿aru?
- Nie - odpowiedzia³ bramin, podnosz¹c g³owê. - Zawsze by³eœ dla mnie wielk¹ pociech¹.
- Wiêc za co - zapyta³ Wielka Pociecha - za co mnie uderzy³eœ, za co mnie smaga³eœ i obrzuca³eœ
takimi wyzwiskami: „szelmo” i „bydlaku”? Czy to naprawdê by³a zap³ata, na któr¹ sobie u
ciebie zas³u¿y³em, ja, który tylko chcia³em ciê¿ko dla ciebie pracowaæ i s³u¿yæ ci?
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Wtedy bramin usiad³ i otar³ oczy. Spojrza³ na swego wo³u w milczeniu i zawstydzi³ siê wielce.
- Masz racjê - przyzna³ w koñcu. - Nigdy mnie nie zawiod³eœ. To ja zawiod³em ciebie. I bardzo…
bardzo jest mi przykro.
- W porz¹dku - powiedzia³ wó³. - Skoro jest tak, jak mówisz, idŸ jeszcze raz do miasta, odszukaj
kupca i za³ó¿ siê z nim powtórnie. Lecz tym razem o dwa tysi¹ce sztuk srebra.
- Przyjacielu! - wykrzykn¹³ bramin. - Zrobiê to. Za³o¿ê siê znów i tym razem nie zawiodê ciê!
- Œwietnie - powiedzia³ Wielka Pociecha - poniewa¿ jeœli ty mnie nie zawiedziesz, ja tak¿e na
pewno ciê nie zawiodê.
Nastêpnego dnia bramin pobieg³ do miasta i ponownie zaszed³ do herbaciarni. Kupiec siedzia³
spokojnie, popijaj¹c herbatê i zajadaj¹c s³odycze.
- Mogê siê do ciebie przysi¹œæ, przyjacielu? - spyta³ bramin.
- Proszê bardzo - odpar³ weso³o kupiec. - Czy¿ nie dostarczy³eœ mi wielkiej pociechy? - I
potrz¹sn¹³ sakiewk¹ pe³n¹ monet.
- A mo¿e za³o¿y³byœ siê jeszcze raz, przyjacielu? - spyta³ bramin.
- Co takiego?! - wykrzykn¹³ kupiec. - Przecie¿ dopiero co przegra³eœ!
- Spróbujmy jednak - powiedzia³ spokojnie bramin. - Zak³ad na tych samych zasadach, co
przedtem, z wo³em i wozami, tylko stawk¹ niech bêd¹ tym razem dwa tysi¹ce sztuk srebra. Co
ty na to?
Kupiec pog³adzi³ siê po brodzie. - Takiego g³upca to ze œwiec¹ szukaæ - pomyœla³ sobie.
- Domaga siê, abym wzi¹³ jego pieni¹dze. Wiêc czemu nie?
Na koniec wzruszy³ ramionami.
- W porz¹dku - rzek³. - Nie jestem tym, który odmawia.
- Wiêc zak³ad stoi? - spyta³ bramin.
- Jeœli sobie ¿yczysz - odpowiedzia³ kupiec.
- Tak. Jutro, kiedy s³oñce podniesie siê do najwy¿szego drzewa mango rosn¹cego przy placu,
czekaj z za³adowanymi wozami, a ja przyprowadzê mego wo³u, Wielk¹ Pociechê. Na dzisiaj to
chyba wszystko, mój przyjacielu. - I wyszed³, ¿ycz¹c wszystkim mi³ego dnia.
Nastêpnego ranka bramin znów wyszczotkowa³ i wyczyœci³ Wielk¹ Pociechê. Potem
zaprowadzi³ go piaszczyst¹ drog¹ do miasta. Przybyli na miejsce w³aœnie wtedy, kiedy s³oñce
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dosiêga³o szczytu najwy¿szego drzewa mango.
Znów zebra³ siê ha³aœliwy t³um, spodziewaj¹c siê kolejnej sposobnoœci do szyderstw i œmiechu.
Wielu ju¿ trzyma³o kije i kamienie, i grudy ziemi, aby zrobiæ z nich u¿ytek. Lecz Wielka
Pociecha dziarsko podrzuca³ wielki rogaty ³eb, gdy prowadzono go do wozów. A kiedy s³oñce
rozœwietli³o jego postaæ, nagle wielka si³a zda³a siê biæ ze œwiec¹cego karku, rogi sprawia³y
wra¿enie tak d³ugich, ¿e mog³yby rozpruæ chmury, a ogon œwista³ z ty³u jak ogon smoka. W³osy
na lœni¹cej skórze je¿y³y siê i trzaska³y, naelektryzowane od wewnêtrznej mocy.
- Co za wó³! - przelecia³ przez t³um okrzyk zachwytu. - Mo¿e naprawdê jest w stanie tego
dokonaæ?
I jak poprzednio, kupiec skin¹³ g³ow¹, a kilku osi³ków za³o¿y³o solidne jarzmo na grzbiet
Wielkiej Pociechy i przywi¹za³o je linami. I jak poprzednio, t³um ucich³. Sta³o siê tak cicho, ¿e
mo¿na by³o niemal us³yszeæ przesuwaj¹ce siê nad g³ow¹ chmury.
Wtedy bramin, czuj¹c na sobie spojrzenia zgromadzonych, podszed³ do swojego wo³u, podniós³
wieniec kwiatów i w³o¿y³ go na szyjê Wielkiej Pociechy. Klepn¹³ go w wielki kark i powiedzia³:
- Oto czas, mój dostojny bracie, oto nadszed³ czas, mój potê¿ny przyjacielu. Wiêc ci¹gnij, ci¹gnij
z ca³ego serca i poka¿ œwiatu, jaka wielka jest twoja moc!
S³ysz¹c te ciep³e s³owa zachêty, Wielka Pociecha z radoœci¹ wbi³ kopyta w nagrzan¹ s³oñcem
ziemiê, naprê¿y³ nogi, a¿ sta³y siê podobne wiekowym drzewom, i poci¹gn¹³.
I poci¹¹¹gn¹³…
I POCI¥¥¥GN¥£!!!
A ko³a zaczê³y siê miarowo obracaæ, najpierw powoli, a potem szybciej i jeszcze szybciej.
- Wó³ zwyciê¿y³! - wykrzykn¹³ t³um. - Jest zwyciêzc¹! - A wozy toczy³y siê coraz szybciej, a¿
Wielka Pociecha, biegiem, przeci¹gn¹³ ca³¹ ich setkê wokó³ placu.
T³um pêdzi³ za nim, œmiej¹c siê i wrzeszcz¹c na wiwat. Nigdy dot¹d nie widziano czegoœ tak
niezwyk³ego! Niby tylko jeden wó³ i sto zakurzonych wozów. A jednak wó³ Wielka Pociecha
dziêki godnoœci, sile i szacunkowi do samego siebie osi¹gn¹³ rzecz niemo¿liw¹.
Zdarzy³o siê to wiele, wiele lat temu, lecz ludzie pamiêtaj¹ o tym do dziœ.
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