
Inwazja pasozytów 
 
      W wiekszosci polonijnych gazet zalegly sie ostatnio pasozyty.  Nie mozna spokojnie 
przegladnac nawet “Dziennika Nowojorskiego”, "Glosu” nie mówiac juz o “Nowym 
Dzienniku",  by nie napatoczyc sie na portret tasiemca,  oblesnego oblenca,  dzikiego 
tegoryjca,  krwawego haczyka lub innego krwiopijca.  Artykuly redagowane sa przez 
znakomitych specjalistów,  mlodych,  rzutkich,  elokwentnych a co najwazniejsze -  ludzi 
zadnych szybkiej kariery.  Jeden z nich jest na przyklad nauczycielem  w Super Szkole 
Nauki Jezyka a ponadto redaktorem czasopisma reklamowego!  Mile panie Helena i 
Laura nie zdazyly co prawda zaliczyc na studiach zadnego “kredytu” ale je 
usprawiedliwiam,  gdyz modna jest ostatnio Medycyna Niekonwencjonalna,  do 
uprawiania której nie potrzeba nie tylko studiów ale nawet wiekszego wysilku 
umyslowego.  Z tresci artykulów  wynika,  ze medycyna tradycyjna jakby nawet nieco 
gardzily… 
“Ukryci mordercy", "Wiosenne porzadki", "Tajemniczy swiat pasozytów" - to tylko kilka 
tytulów ich “naukowej” twórczosci.  Powoluja sie, a jakze,  na wyniki badan  i statystyki 
Swiatowej Organizacji Zdrowia i Brytyjskiego Towarzystwa Lekarskiego tyle,  ze nie 
podaja z którego roku,  oraz na Królewska Akademie Lekarzy;  szkoda jednak,  ze nie 
podaja jakiego kraju.  Wedlug tej ostatniej az 95% wszystkich chorób gnebiacych 
ludzkosc,  spowodowana jest nieczystoscia jelita grubego!  Mlodzi,  niekonwencjonalni 
“medycy” nie zalecaja zadnych leków,  nie wspominaja nawet o koniecznosci 
racjonalnego odzywiania sie , natomiast reklamuja "program",  który nazwali 
Programem Oczyszczania Ziolowego.  Sa bardzo skromni,  informuja uczciwie,  iz ten 
wszechstronny Program nie zostal opracowany przez nich, lecz przez jedna z 
najwiekszych kompanii amerykanskich dzialajacych  na tym polu:  Cleanstart Your Life.  
Ku uzdrowieniu ludzkosci Swiata oczywiscie.  
 Nie wiem dlaczego kompania ta zaraz skojarzyla mi sie z inna o nazwie Meat Life.  I nie 
wiem tez dlaczego skonstatowalem, ze jest to znakomity program oczyszczania,  nie tyle 
ludzkich wnetrznosci,  co ich kieszeni z ciezko zarobionych pieniedzy. 
    Ludzie!!! Trzymajcie mnie bo zwariuje do reszty.  Przeciez oni na Super Jobla jada z 
tym programem!  
Zeby 95% wszystkich chorób kurowac?!  W tym wszystkie rodzaje raka!  Tego jeszcze w 
historii ludzkosci nie bylo!   Hulaj dusza chorób nie ma!   I wszystko za jedyne $69.99!  A 
jeszcze jakie atrakcyjne dodatki do tego Programu daja.  Np. kasete magnetofonowa za 
jedyne $15 i jakze wspaniale osiagniecie twórczej mysli naukowej - Instrukcje w j. 
polskim, za jedyne $5, o prenumeracie Czasopisma Reklamowego za $24, juz nie 
wspominajac. 
 Prosze Panstwa!   1.2 biliona ludzi, to chyba zamierzona pomylka reklamowa lub 
nieznajomosc nazw polskich liczb,  bo tyle ludzi jeszcze dlugo na swiecie nie bedzie.   Ale 
1.2 miliarda ludzi na tym ziemskim padole,  zostanie niebawem uszczesliwiona przez ich 
oczyszczenie i odrobaczenie.  Firma Cleanstart Life uratuje tez niebawem 1 milion ludzi, 
którzy,  jak wynika z tez (udowodnionych  na jakze wysokim poziomie naukowym), w 
omawianych artykulach - umiera corocznie jedynie z powodu "krwawego haczyka"!   A 



ile umiera rocznie z powodu tych 12 kilogramów osadów i zanieczyszczen jelita 
grubego?  A gdzie oblence, lamblie i ameby?  A glisty,  tasiemce,  salmonelle i owsiki? 
Wole o tym nie myslec.  
Ktos moze mi zarzucic,  ze krytykuje  znakomity skadinad “program”, to wspaniale  
osiagniecie jednej z najwiekszej kompanii amerykanskiej,  a jej produktów ani instrukcji 
za 5 dolarów,  nawet nie widzialem.  Rzeczywiscie.  Holduje bowiem bardziej 
tradycyjnym i przez pokolenia naszych  przodków wypróbowanym metodom leczenia 
dolegliwosci ukladu trawiennego.  Zamiast reklamowanych  tu wlókien roslinnych pod 
nazwa “fiber", który jest zmielonym sianem - jem razowy chleb z polskiej piekarni.  
Zamiast “syria” z aspartamem i glutaminianem sodu, zaparzam sobie platki owsiane.  A 
od czasu do czasu, nie stronie – zalewam robaka.  Od co najmniej 20 lat ani ja, ani zaden 
z moich znajomych, a mam ich wielu, nigdy nie skarzyl sie na zadne robaki.  
Gdyby mnie cos takiego dopadlo,  to po pierwsze kupilbym sobie pól litra wyborowej, 
kilo kiszonej kapusty oraz garsc pestek z dyni,  o ogórku na "zagryche” nie wspominajac. 
A przede wszystkim poszedlbym do polskiego adwokata i wytoczyl sklepowi, w którym 
kupilbym zarazone scierwo - proces sadowy i zazadal milionowego odszkodowania.  Co 
prawda nigdy bym tego procesu nie wygral gdyz wygrywaja je czasem tylko ludzie 
wybrani,  ale na pewno staralbym sie to opisac. 
 Jak dotad unikam nie tylko uniwersalnych leków typu “tylenol” ale i wszelkich 
nowoczesnych “produktów zywnosciowych”  typu kurze ratki czy hamburgery 
nafaszerowanych hormonami wzrostu,  antybiotykami i innymi powolnie dzialajacymi 
truciznami.   Wole tradycyjne “zarlo” takie,  jakie jadali moi przodkowie.   Zamiast “sody” 
wole kompot z jablek chociazby.  Unikam wtedy wszechobecnego kwasu cytrynowego, 
ktory ogranicza wyzsze czynnosci mozgowe.  Polecam natomiat sok z cytryny lub inne 
kwasne owoce.  Moi dziadkowie tak sie odzywiali,  zyli po 80-90 lat,  to co ja tu bede 
eksperymentowal? 
To co proponuje kompania piórami mlodych ludzi - nazywa sie "programem".  W sklad 
tego programu wchodzi "zestaw produktów".  Uwazny czytelnik zauwazy,  iz w  
publikacjach ani razu nie uzyto takich prostych slów jak leczenie, lek, czy lekarstwo. W  
"listach do redakcji" pojawia sie sporadycznie tylko slowo "kuracja".   A tymczasem 
wszystko jest wlasnie o leczeniu.   To nie przypadek oczywiscie.   Gdyby te produkty 
nazwano lekarstwami - kompanii grozi natychmiastowy proces sadowy o 
rozprowadzanie leków nie majacych wymaganego atestu.   Dlatego tez  kompania 
zastrzega sie  (to jest drukowane malutkimi literkami na koncu artykulów),  ze osoby z 
"powazniejszymi" schorzeniami winny  zasiegnac porady lekarza profesjonalisty.  Z tego 
wynika prosty wniosek,  ze to, co ten program proponuje jest niepowazne.   Niestety, 
kompania kaze sobie  za to placic zupelnie powaznie,  pieniedzmi.  Dlatego zapewne 
skojarzylo mi sie to, z programem oczyszczania portweli z pieniedzy!  
Ale tu jest Ameryka.  Wszystkie chwyty dozwolone.  Niech Chlopcy  pisza,  reklamuja sie, 
wolno im.  Niech sie nasze polonijne gazety bogaca.  W koncu te kilkaset dolarów za 
umieszczenie artykulu reklamowego, to dodatkowy pieniadz. 
 Przeczytac mozna,  obrzydzic sie do syta widokiem mikroskopijnych kreatur, rowniez.  
To moze polepszyc nasze samopoczucie.  Ale wierzyc bezgranicznie temu? - stanowczo 
odradzam.  



 Sam bym chetnie tego typu paszkwile pisal, oczywiscie za odpowiednie  do wielkosci 
firmy, honorarium.  I zrobilbym to na pewno nie gorzej. 
Stwierdzilem bowiem powazne luki,  braki i bledy w opisie pasozytów.  Pomijajac fakt,  iz 
samego tasiemca jest znanych 1500 odmian,  to powaznym brakiem w tych artykulach 
jest fakt,  ze w opisach tych krwiopijców brakuje kilku zasadniczych gatunków.  Nie 
przedlozono tez problemu ekologii czyli wspólzycia i wspóldzialania dwóch lub wiecej 
gatunków pasozytów pasozytujacych w tym samym organizmie jednego zywiciela. 
 Ani slowem na przyklad nie wspomniano  o krokodylu jelitowym.  Tymczasem ten 
pasozyd (crocodilus jelitus),  z rodziny gadów,  to jeden z najchytrzejszych i 
inteligentniejszych przedstawicieli gatunku.  Pragne nadmienic,  ze jego cykl rozwojowy 
nie jest jeszcze do konca poznany a obserwacje wykazuja niezbicie,  iz zarazony jest nim  
znaczny odsetek spoleczenstwa.  
 Krokodyl jelitowy rozwija sie i zyje w ludzkiej okreznicy.  Pasozyt ten, z zoladka, kiszek I 
czego tam jeszcze, wyzera praktycznie wszystko.  Szybko rosnie lecz po uzyskaniu 
wymiarów ok. jednej stopy,  zaczyna mu brakowac tlenu.  Przed osiagnieciem w.w. 
wymiaru,  wystarczaja mu bowiem gazy wewnetrzne.  Wtedy zaczyna sie jego drugi cykl 
rozwojowy.  Paszcza rozwiera zwieracz zywiciela i wystawia swój wredny pysk dla 
zaczerpniecia powietrza,  po czym chowa sie w slepej kiszce.  Czynnosc te powtarza co 
kilkanascie  minut,  czesto przez cala dobe.  Wydaje przy tym charakterystyczne dzwieki;  
od stlumionego syku poczynajac  a na  poteznym chrapnieciu konczac.  Jest odporny na 
wszystkie tradycyjne leki lacznie z  alkoholem,  który natychmiast wypija w celach 
profilaktycznych.  
 Charakterystyczne jest to,  iz zaden z nosicieli krokodyla jelitowego nie przyznaje sie do 
dreczacej jego cialo dolegliwosci.  Gdy na przyklad zarazonego nim pasazerowi autobusu 
zdarzy sie,  ze jego pasozyt wystawil swa morde akurat w tak nieodpowiednim czasie,  
wywolujac nie tylko glosna wibracje powietrzne lecz i sensacje zapachowe,  tenze 
najczesciej rozglada sie z dezaprobata po wspólpasazerach,  oskarzajac bogu ducha 
winnych o tak haniebne zachowanie… 
 Stad tez wynika pewna zmowa milczenia o przedmiotowym pasozycie,  utrudniajaca lub 
wrêcz uniemozliwiajaca racjonalne rozpoznanie dolegliwosci i jej skuteczna terapie… 
Jedyna szansa na pozbycie sie nieproszonego goscia w tym stadium jego rozwoju, jest 
oryginalna,  opracowana przeze mnie technologia,  polegajaca na zaskoczeniu gada.  Z 
chwila gdy poczujemy,  ze zaraz  wystawi leb,  nalezy natychmiast udac siê do lazienki, 
spuscic spodnie,  gleboko przykucnac i czekac.  W momencie gdy krokodyl wystawi  ten 
swoj wredny gadzi pysk, nalezy go mocno zacisnac miedzy obcasami butow i… powoli, 
bardzo powoli,  oczywiscie  nie rozluzniajac  zacisku - wstawac… 
 Przestrzegam przed próbami wyciagniecia gada palcami.  Po pierwsze jest to wysoce 
niehigieniczne  (moze wystapic antyhomoapatia),  po drugie zas,  pasozyt ten dysponuje 
ostrymi jak igly zebami i moze normalnie palec poranic!  
W normalnym cyklu rozwojowym krokodyl ten opuszcza cialo zywiciela, wraz z kalem, 
dopiero po osiagniêciu dlugosci ok 2 - 3 stóp.  
Dorasta w kanalach odprowadzajacych scieki kloaczne jak równiez w przydomowych 
"septic tankach",  osiagajac niekiedy rozmiary i wyglad krokodyla nilowego  (aligatorus 
nilitus). 



 Nie wierzycie panstwo?  Widocznie nie czytacie uwaznie amerykanskich gazet.  Nie tak 
dawno opisano przypadek,  gdy z miejskiej oczyszczalni scieków wypelzl 30 stopowej (9 
m) dlugosci osobnik,  siejac zgroze i poploch wsród mieszkanców osiedla. 
Czytalem tez,  ze pozornie zdrowa, mloda dziewczyna,  urodzila dziecko z... drewniana 
noga!  Na pewno miala krokodyla lub co najmniej oblenca.  Przeciez wg informacji w 
"Ukrytych mordercach" 85% doroslych mieszkañców Ameryki Pólnocnej ma co najmniej 
jednego pasozyta...  Ona na pewno miala dwa;  ziarniaka w macicy i oblenca ponurego w 
odbycie.  Obleniec zjadl plodowi noge a na jej miejsce z ziarniaka wyroslo krepe drzewko 
przyrosnite do bioderka niemowlaka.  
Dysfunkcja immunologiczna.  Klasyczny przyklad dysfunkcji i dystorsji immunologiczno – 
idiotycznej  (nie mylic z torsjami), spowodowanej brakiem  an-alfabetycznej  immo-
globuliny A  (nie mylic z globulka Z). 
    Na zakonczenie dobra rada.  Podobno dobrymi radami piekielko jest wybrukowane ale 
przeczytac mozna.  Otóz prosze Panstwa!  Nie wierzcie bezgranicznie slowu pisanemu! 
Ja dopiero tu,  w Stanach,  przez przypadek sie tego nauczylem.  Podróze ksztalca. 
 Ide sobie raz przez Greenpoint,  patrze a tu stoi plot,  zwyczajny,  wiejski,  drewniany,  
zbity z nieoheblowanych sztachet.  Wsród róznorodnych  “grafitti” zauwazylem na nim 
jakos swojsko napisane slowo "C..A".  Wyraznie,  drukowanymi literami,  cztery litery 
rodzaju zenskiego.  No to swoim zwyczajem chcialem sobie ja chociaz poglaskac.  I co?  
Wbilem sobie drzazge! 
      Od tego czasu juz tak bezgranicznie nie wierze slowu pisanemu,  nawet wtedy,  gdy 
jest ono wydrukowane duzymi literami i w opiniotworczej gazecie o najwiekszym 
nakladzie. 
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