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Benediktas Januševičius

z języka litewskiego przełożyła Dominika Huczyńska

o genach

nie ma ludzi niezastąpionych!
i nie ma świata nie do zastąpienia!

sekrety życia są zakodowane w genach
dobre geny, kiepskie geny, geny jakościowe
stare geny czy młodsze geny
takie sobie geny, nie do końca geny

dlatego mówię:
geny, geny i tylko geny
powtarzam:
geny, geny i znów tylko geny
raz jeszcze:
geny, geny i mutageny
wyłącznie autogeny, halogeny, kolageny i mutabor!

marzysz? 
 zapewne twój ojciec był gamoniem
nadużywasz? 
 może twoja mama nadużywała?
jesz?
 widocznie dziadkowie nie głodowali
oddychasz? 
 najwyraźniej ktoś z twoich przodków też miał taki zwyczaj
po-wta-rzasz-się!

zewsząd słychać:
 wykapany syneczek
 wykapana córeczka
 niedaleko pada jabłko od jabłoni
(a gdzie spada gruszka – nauka milczy)
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jesteś kreatywny? – geny
zatrudniłeś się w kotłowni? – geny
pragniesz zostać stróżem? – geny
byłeś znany i popularny? – geny
jesteś do niczego – arcygeny

czujesz się kobietą? 
 cóż, zapewne trafi li się tacy w rodzinie
czujesz się mężczyzną? 
  hm... może twoja mama miała romans z koniem?
masz męskie rysy, ale czujesz się kobietą? 
   ciężki przypadek

gwizdać na to! od teraz wszystko można zmienić!
wszystko zniszczyć, później naprawić i znowu zniszczyć
inżynieria genetyczna, genów mechanika i cybernetyka, genów biologia, a także 

     alchemia
genów fi zyka, śmizyka i metafi zyka spieszą z pomocą

proszę bardzo!
możemy zrobić jedną rękę czarną, a drugą – na życzenie – białą albo fi oletową
możemy jedno oko zrobić różowe, a drugie – sałatkowe 
możemy przyfasować cegłę zamiast twarzy
sprawić, że tyłek zalśni jak lustro
tylko czy naprawdę tego potrzebujesz?

dłubiesz w nosie? – to znaczy, że masz gen dłubania w nosie
puszczasz bąki? – zawinił gen puszczania bąków
sikasz do łóżka?
przyda ci się gen rekina, wierz lub nie, ale rekiny nigdy nie sikają do łóżka

gryzie cię sumienie? brakuje ci genu ogólnoprezesiego
skarżysz się na swój los? usuń gen przeznaczenia
boli cię głowa? wybierz gen dżdżownicy i pozbądź się głowy!
chcesz mieć głowę, ale boisz się, że to cię przerośnie? zostań półgłówkiem!
tylko pomyśl, jak by to było, gdybyś utracił gen głupoty...
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zresztą pal sześć!
wybieraj szybciutko: miejski gen przedsiębiorczości czy wiejski gen osiadłego trybu 

     życia
wschodni gen poligamii czy zachodni gen wyuzdania
gen wysokiego wzrostu czy gen długowieczności
gen litewski czy gen lizania
a jeśli zgłodniejesz
zjedz genetycznie zmodyfi kowaną kupę!

zmieniajcie się i bądźcie odmienieni!
niech żyje powszechny genobyt i genomyślność!!
niech żyje gmo, ufo i yolo!!!

nie ma czego się bać, nawet jeśli pewnego ranka
obudzisz się i zwątpisz:
kim jestem???
szarikowem czy frankensteinem?
kuroszczurem? a może żabogrzybem?

wtedy zainstalujemy ci bezpłatnie gen bujnej wyobraźni
i tylko za salon piękności zapłacisz sam!
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Fotografi a – Piotr Rodzajewski


