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Któż idzie studiować medycynę? 

 

Pospolite wyobrażenie nasuwa natychmiast myśl o tzw. powołaniu. 

Jedynie osobniki z misją służby wbitą w genotyp śpieszą wchłaniać 

tony teoretycznej lub klinicznej wiedzy. Od lat dziecięcych fantazjowali 

o niesieniu pomocy innym: chłopcy udawali kierowców karetek 

pogotowia, dziewczynki dawały lalkom sztuczne zastrzyki, natomiast w 

grupkach przyszłe eskulapy i eskulapki bawiły się w doktora. Brzdąców 

nie opuszczała wizja ratowania ludzkiego życia za wszelką cenę, z 

poświęceniem własnych wygód, czasami za darmo. Szczególnie 

ponętną była praca w nocy, w skrajnym zmęczeniu, walcząc z pijanymi 

delikwentami na izbach przyjęć (czysta rozkosz!). Urwisy marzyły o 

takiej przyszłości. 

 

To wszystko jest bzdurą, przynajmniej w zniewalającej większości 

przypadków. 

 

Nie odbierajmy jednakże lekarzom kompletnie chwały za heroizm 

tudzież wytrwałości w dziobaniu mądrości z grubych tomiszczy. W 

końcu Grzesio ma zaszczyt przynależeć do kasty medyków, zna 

profesję od podszewki, przebrnął przez tresurę akademicką – nie może 

sam sobie pluć w twarz niczym idiota! 

 

Przyjdzie czas na scharakteryzowanie standardowego łapiducha, 

opisanie prawdziwych bodźców skłaniających do wyboru zaszczytnego 

zawodu, rozpatrzenie związków przyczynowo-skutkowych (czy istnieje 

predyspozycja, czy raczej widzimy efekt końcowy ujeżdżania mózgu 

studenciaka). Na razie skupmy uwagę nad ciekawą kwestią testowania 

zasobu wiadomości niedoszłego konsyliarza. 

 

W latach 70. i 80., kiedy Grzesio miał mleko pod nosem, a procę w 

kieszeni, popularnością cieszyły się egzaminy ustne. Z jednej strony 

dawały margines bezpieczeństwa dla spietranego żaka: gdy coś ze 

strachu zapomniał, profesor zadawał pytania dodatkowe, nijako 

naprowadzające na wątek, wygrzebując tym samym nieboraka z 
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katastrofalnej sytuacji (czasami kompletnie zagrzebując, ale to już inna 

sprawa). Z drugiej strony pozwalały na uczciwszą ocenę z uwagi na: 

 

 bezpośredni kontakt (zamiast weryfikacji kalibru człowieka z kartki 

papieru, bez spojrzenia w uczciwe oczy); 

 możliwość sondowania informacji dotyczących wachlarza patologii 

(w przeciwieństwie do stania okoniem przy wysegregowanym 

zagadnieniu – tym nieznanym studentowi – doprowadzając kursanta 

do szaleństwa); 

 elastyczność czasowa (dopuszczająca przedłużenie maglowania 

petentów podejrzanych o debilizm, natomiast skrócenie sesji dla 

mądrali). 

 

Teoretycznie piękne rozwiązanie, przynoszące tolerancję, empatię oraz 

sprawiedliwość, których studenty łaknęły jak powietrza. Aliści praktyka 

stanowi autentyczny pomiar słuszności dowolnej koncepcji, choćby tej 

najpiękniejszej, bowiem oprócz dostatecznej znajomości materiału 

znaczenie miały szczęście w duecie z taktyką. 

 

Przygotowania do sprawdzianów eruducji musiały zatem uwzględnić 

wywiad środowiskowy, czyli nabycie informacji o nawykach, 

preferencjach, stylu, a nawet zainteresowaniach egzaminatora. 

Rzeczywiści pasjonaci medycyny byli rzadsi niż jednostki o wzroście 

ponad 2 metrów, zaś ci wykuci na blachę napawali obrzydzeniem i 

kolegów, i (co interesujące) pedagogów. Dzięcioły należały do gatunku 

skrycie nienawidzonego, odizolowanego w rezerwacie samotności, 

wytykanego szyderczo paluchami, obdarzanego sarkastycznymi 

grymasami, pomijanego w zaproszeniach na imprezy.  

 

Niestereotypowym był także fenomen oryginalnego talentu 

zapamiętywania szczegółów – cecha do pozazdroszczenia, nie mająca 

nic wspólnego z bezmyślnym ryciem detali. Co Grzesio musiał 

powtórzyć 10 razy w celu utrwalenia w pamięci na parę dni (żłopiąc 

kawę, zajadając czekoladki, gadając do siebie w kółko na głos niby 

opętany), istota obdarzona darem zapisu niemalże komputerowego 
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potrzebowała przeczytać raz w autobusie, by wyrecytować pochłonięte 

dane 20 lat później. Żywe, twarde dyski! 

 

Pozostała banda przeciętniaków – około 95% zbiorowości – uciekała 

się w połowie do panicznej nauki, w połowie do przebiegłości. Głęboko 

wierzący dysponowali w pakiecie manewrów wstępnych modłami o 

pomyślny wynik (do Pana ewentualnie Maryi, w zależności od 

zaufania). Pieniądze względnie znajomości – atuty niezwykle 

wyjątkowe, przeważnie sfabrykowane przez zawistników – są 

pominięte w rozważaniach tego tekstu. 

 

Zanalizujmy przykłady sprytu i dobrej passy w akcji. 

 

 Anatomia 

 
Pierwsze kolokwium dotyczyło kośćca. 

 

Edukacja medyczna odbywa się przez stopniowe przyzwyczajanie 

przyszłych doktorów do obrzydliwych rzeczy. Wywalenie na stół 

odciętej głowy po tygodniu od rozpoczęcia nauki wywołałoby 

wymioty, wobec tego inicjowano urabianie odporności psychicznej od 

niewinnej rzepki, szczęki bądź piszczeli, bez dowieszonych farfocli 

(kawałków mięśni, ścięgien, nerwów itd.). Dawno temu populacja nie 

korzystała z sieci, gdzie obecnie można pooglądać sceny powypadkowe 

z rozkwaszonymi członkami, dekapitacje, wydłubywanie oczu, palenie 

żywcem, sekcje zwłok, inne wspaniałe dokumenty. 

 

Aczkolwiek implikujące prostotę patyków, gnaty posiadają labirynty 

wyżłobień, płaszczyzn, dołków, narośli. Każdy element, dla 

uproszczenia, ma nazwę łacińską. W ten sposób głupia łopatka posiada 

tak zawiłą nomenklaturę poszczególnych części, że terminologia 

kraterów księżycowych to betka. 
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Laik może mieć przeto błędne mniemanie odnośnie kontroli kostnej 

biegłości: proces nie polega na sterczeniu przed szkieletem i 

wskazywaniu, gdzie mieścić się ramię, miednica, czaszka czy noga. 

Student dostaje w łapę, przypuśćmy, krąg szyjny, po czym o nim długo 

pyluje w prehistorycznym języku. 

________________ 

 

Grzesio chciał wejść przed wszystkimi, aby mieć sprawę z głowy. 

Asystent egzaminował po 3 osoby, więc grono studenckie dokonało 

spontanicznego podziału na grupki skazańców. 

Z najlepszym przyjacielem Andrzejkiem zabiegali o zwerbowanie 

kogoś do utworzenia trójcy. Ochotę wyraziła ona. 

Lilka nie była po prostu ładną dziewczyną. Określenia „atrakcyjna”, 

„ponętna”, „apetyczna” czy podobne – prymitywne – rysopisy urągały, 

wedle rozognionego do granic możliwości Grzesia, nieprzeciętnej 

urodzie tego cuda na ziemi. Bajeczne, kruczoczarne, kręcone włosy; 

rozmarzone, piwne oczy; śnieżnobiałe zęby, opatulone wybłyszczonymi 

usteczkami; seksowne, okrągłe okularki; zwiewność ruchów; 



Modus Operandi grzesiopolak.com 
 

5 

hipnotyczne kołysanie bioder; zgrabność modelki. Czarodziejskie 

zjawisko! 

Oparty na łokciach, z główką spoczywającą w dłoniach, wzdychając, 

wbijał wzrok w Lilkę podczas wykładów. Gdy zajmowała na sali ławkę 

kilka rzędów niżej, miał doskonałą pozycję obserwacyjną. Zapominał 

wówczas o mówcy, treści prelekcji, przedmiocie, zmartwieniach, 

głodzie, świecie – przecież ona tam siedziała! Wstyd frasować umysł 

marnościami egzystencjalnymi – jedzeniem, ubikacją, karierą! Wszak w 

polu widzenia strawa duchowa! 

Czasami się obracała, spoglądała na wiernego admiratora, posyłała 

uśmiech, mający moc zwalić z nóg słonia. W takich chwilach prostował 

sylwetkę, podnosił łapki, nastawiał uszka, rozdziawiał radośnie mordkę, 

machał wściekle ogonkiem – przybierał w ułamku sekundy pozycję 

„służyć!”. Ahoj, tutaj jestem! To ja, Grzesio! Hej-hej! Niewątpliwie 

dawał do zrozumienia, iż uwielbienie i miłość platoniczna mają swoje 

granice, nawet dla dżentelmena jego pokroju. Rytualne tańce nie mogą 

trwać wiecznie! Serce nasycone, więc pora na te… no wiesz… 

Jego brak asertywności zawsze zabijał końcowy sukces: żadna 

kobieta nie ulegnie facetowi, pozbawionemu odwagi wydukania o co 

mu właściwie chodzi. To znaczy, ona wie, co jest grane, niemniej 

jednak musi to usłyszeć, bo w jej ambicjach nie ma miejsca na 

mięczaka u boku. 

Teraz mieli pójść razem na pierwszy egzamin. Nimfa wdziała czarne 

rajstopki, tegoż samego koloru obcisłą sukienkę przed kolanka, białą 

bluzeczkę (półprzeźroczystą, chociaż królowała już jesień). Rozpuściła 

kędziorki luźno na ramiona, spryskała się odurzającym afrodyzjakiem, 

rozpięła 2 górne guziczki pod szyją. Szpileczki oraz delikatny makijaż 

dopełniały wizerunku bóstwa. 

Do Grzesia doszło jego fatalne położenie: Lilka już zaliczyła 

anatomię kości, natomiast on pewności nie ma żadnej. Sztuczki w 

formie obnażania kulasów, prężenia wątłej klatki piersiowej lub 

wachlowania mizernymi biodrami skreślił jako pomysły chybione. Na 

dodatek stąpał krokiem robota, wydzielał zapach trwogi, a czuprynkę 

mógł jedynie przylizać. Na tle Lilki prezentował aparycję nędznego 

paprocha. 
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- Który macie numer? – piskliwy głos Ewki wyrwał go z rozważań o 

gwarantowanej klęsce. 

Wybałuszył oczy w bezdennym zdumieniu. 

- Jaki numer?! 

- Kolejność wejścia na kolokwium – zaszczebiotała Lilka. 

- Jeden – opowiedział bez namysłu. 

- To wy już wylosowaliście? – kontynuowała przesłuchanie Ewa. 

No tak: kretyński system ustalania porządku. Każde trio studentów 

powinno wysupłać los z małego woreczka, demokratycznie ustalając 

sekwenecję egzaminacyjną. 

- Tak – skłamał automatycznie. 

- Kiedy? – organizatorka ciągnienia nie dawała za wygraną. 

Przybrał namaszczony wyraz twarzy, udając intensywne skupienie. 

Posiadał talent budzenia zaufania. 

- Hmmm… 10 minut temu? – zasugerował z kamienną powagą. 

- Aha… – ochłonęła Ewka, lecz na krótko. – Nie pamiętam, abyś 

losował! 

- Coś ty?! Tak szybko umknęło tobie z głowy? 

- Pokaż papierek! 

- Wyrzuciłem! 

- Gdzie?! 

- Do któregoś z koszów! 

- Bujasz! Proszę bardzo: wyciągaj losa! 

- Drugi raz?! To nie ma sensu! – zirytowany, brnął w coraz to 

większy gąszcz obłudy. 

- Grześ, daj spokój – zainterweniował Andrzej. 

- Dobrze! Niech będzie! Chcecie dublować procedurę, to macie! – 

włożył rękę w mieszek. Na dnie wyczuł parę zwitków. Niechętnie jeden 

wyselekcjonował, wyłowił, rozwinął i… zamarł. Reszta grona też 

skamieniała. 

Na karteczce widniała cyfra „1”. 

- No widzisz?! – triumfował po chwili osłupienia. – Toż mówiłem! 

Ewę zatkało dokumentnie, toteż nic nie dodała. Teoretycznie rzecz 

biorąc nie oszukał, ponieważ początkowe stwierdzenie okazało się 

prawdą: byli na czele. 
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Szczęście dopisało. Z reguły, na starcie sesji indagacja jest mniej 

szczegółowa, atmosfera swobodniejsza. Poza tym odpada stres 

oczekiwania na swoją kolej. 

________________ 

 

Chuderlawy, wysuszony, markotny asystent w średnim wieku tkwił 

na krześle za niewielkim stolikiem. Na blacie przygotował około 20 

kości, na które smutno spozierał niczym pijak na pustą butelkę. Miał 

niedbale porozrzucane kończyny – przypominał wyświechtaną 

kukiełkę, ciśniętą w przygodne miejsce. Nie podniósł głowy, tylko 

wskazał od niechcenia na 3 wysokie taborety po drugiej stronie 

stanowiska studenckich tortur. 

Wymamrotali grzecznie „Dzień dobry”, poczęli gramolić się na 

zydle. Lilka ulokowała swą boskość na przyczólku po prawej stronie: 

odstawiła grzędę o pół metra do tyłu, zwinnie wskoczyła na czubek, 

oparła stópki na poprzeczce u dołu konstrukcji, zarzuciła nóżkę na 

nóżkę. Motylek na kwiatku, nie do zignorowania przez osobnika o 

genotypie XY. 

Za pomocą niewidzialnych sznureczków, sylwetka adiunkta uległą 

powolnemu wyprostowaniu, na twarz wypełzł grymas chyba 

zadowolenia plus rumieniec. 

- He he… – zachrobotał ni z gruchy, ni z pietruchy. Albo pragnął 

rozładować podenerwowanie obecnych, albo testosteron dał o sobie 

znać poprzez mimowolne wyrażenie sekretnych rojeń. 

Z celebracją ujął piszczel. Mocno pochylając się nad stołem, 

przekazał gnat bogini. Trochę drżał. 

- Proszę pani… – zaczął bajer. – Oto piszczel. Czy usłyszę, która? 

Lilka miękko umieściła anatomiczny eksponat na udach, bezspornie 

z zamiarem dogłębniejszej wiwisekcji. Żaden z samców obecnych w 

pomieszczeniu nie rejestrował durnej kości, tylko (naturalnie) czarne 

pończoszki, obciągnięte na apetycznych kolankach. Ona tymczasem 

kokieteryjnie zerknęła spod grzywki na podrajcowanego hormonalnie 

egzaminatora. 

- Lewa? – praktycznie wyszeptała. Udekorowała buzię subtelnym 

uśmiechem, zagryzając przy tym dolną wargę. 
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Gość doznał bolesnego wzwodu, co wyraźnie biło z jego 

przeszklonych oczu. 

- Prawa! – zaskrzeczał. 

- No właśnie… – wymruczała. 

Dalsza interlokucja pomiędzy nimi polegała na sprawdzianie wiedzy 

egzaminatora: 

 

1. On przedstawiał kwestię do rozwikłania. 

2. Ona natychmiast zadawała pytania dotyczące danego problemu, 

głosem pieszczotliwym, z aranżacją ciała nęcącą. 

3. On posłusznie wypluwał odpowiedzi, gorączkowo gestykulując, 

odrywając plecy od oparcia, ściskając chudziutką dupinkę w 

wielkim podekscytowaniu. 

4. Ona wspaniałomyślnie przytakiwała każdej sugestii, wchłaniając 

z natchnieniem prawione mądrości, muskając krasomówcę 

marzycielskim spojrzeniem, podpierając miękko bródkę na 

rączce. 

 

Fraza „zaliczenie” nabrała dwuznaczności: kto miał nadzieję 

zaliczyć i co? 

Grzesio pomyślał, że facet za moment wyskoczy na środek pokoju, 

rozedrze koszulę, zagrzmoci pięściami w klatę, zadudni rykiem goryla. 

Klarownie nadciągał limit wstrzemięźliwości chłopa, tzn. utrzymania 

chcic w lejcach taktu: po przekroczeniu pułapu kindersztuby, spuści 

spodnie, wyrwie przyrodzenie z majtasów, zainicjuje obsesyjną 

masturbację, wyjąc: „Ooooooooo!!! Aaaaaaaaa!!! Yyyyyyyyy!!!”. 

Niezaspokojone napięcie seksualne zostało wyładowane w zgoła 

inny sposób: Andrzej dostał do opisu podstawę czaszki, natomiast 

Grzesio samą czaszkę. Obie struktury tak porównują się w złożoności 

architektonicznej do piszczeli, jak katedra Notre Dame do zapałki. 

Dama dostała 4 z plusem. Samce po 3 z komentarzem: „Tym razem 

wam popuszczę, ale przy następnym kolokwium musicie rzeczywiście 

umieć!”. Kolejna ekspozycja męskiego ego wobec skromniutkiej, 

praktycznie roznegliżowanej, gotowej do schrupania niewiasty. 

________________ 
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W powyższym przypadku ani oczytanie, ani fortuna, nie miały nic 

wspólnego z sukcesem, bowiem liczyła się wyłącznie sztuka wojenna. 

Lilka była strategiem doskonałym – istnym generalissimusem, 

gromadzącym detale od szpiegów, musztrującym manewry mylące, 

realizującym plan akcji w najmniejszych szczegółach, obserwującym z 

kamiennym spokojem pole walki, napawającym oczy przesądzonym 

triumfem. Z kolei Grzesio postępował w stylu sołdatów radzieckich: na 

ilość, na chama, na farta. 

 

Dodajmy: Lilka jest wyśmienitą, szanowaną – wciąż szalenie atrakcyjną 

– internistką w prywatnym szpitalu, zaś Grzesio – niezmiennie 

nieurodziwy, o którym słuch zaginął – tkwi w Afryce. Poniekąd sam 

wybrał… Niby nic złego… 

 

Szczęście kocha ludzi dalekowzrocznych… 

 

 Histologia 
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Z rzeki danych, wyszczególnionych w podręczniku histologii, Grzesio 

pamięta dzisiaj (po 30 latach) wyłącznie, że nasienie ma zapach 

kasztanów. Tę niezwykle cenną informację podano małym druczkiem u 

dołu strony na temat budowy spermy. Co ciekawe, w ten niezwykły 

sposób nabył wiedzy, jak pachną kasztany, których wcześniej wnikliwie 

nie wąchał, ponieważ nie wydawały się wydzielać żadnej woni. 

 

Wówczas, będąc kursantem 1 roku medycyny, znał książkę na wskroś. 

Niektóre rozdziały nawet go intrygowały – czytał detale z 

zainteresowaniem. Tym samym, nie tylko nie drżał ze strachu przed 

egzaminem, ale pewniaczek wręcz pozwolił sobie na zrobienie 

brzydkiego kawału kolegom i koleżankom. 

 

Co namieszał? 

 

Część praktyczna testu polegała na rozszyfrowaniu pochodzenia tkanek, 

zaprezentowanych w formie preparatów na tzw. „szkiełkach”. 

Delikwenty przechodziły od stanowiska do stanowiska, spozierając 

przez mikroskop na plasterki narządów, po czym próbowały napisać, co 

wypatrzyły. Zabawa na 102, gdyż wiele organów posiadało zbliżoną 

budowę komórkową, więc należało strzelić odpowiedź. Niczym w 

kasynie przed jednorękim bandytą: pociągnąć wajchę, przymnknąć 

powieki, zacisnąć kciuki, wymamrotać modlitwę, czekać z nadzieją na 

farta. 

 

Faza mikroskopowa miała jedną dobrą stronę: otóż dana partia 

studentów analizowała próbki histologiczne przygotowane przez 

własnego asystenta. Innymi słowy, wszyscy wiedzieli, czego się mniej 

więcej spodziewać. Atmosferę rozluźnienia wykorzystał bezczelnie 

Grzesio. Mianowicie, pół godziny przed sesją, wpadł pomiędzy 

powtarzających z góry przewidywany materiał żaków by obwieścić 

załamanym jękiem, iż nieoczekiwanie zweryfikowano system. Właśnie 

otrzymał cynk o decyzji przetasowania opiekunów, zatem każda grupa 

zostanie przetrzepana przez obcego adiunkta. Straszna wiadomość! 

Podstępni spiskowcy wystrychnęli nas na dudka! Świnie! 
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Aktorem był wyśmienitym, przekonywującym: tragiczny ton głosu, 

drżące witki, trwoga w rozbieganych oczach. Uzyskał piorunujący 

efekt: bractwo ogarnęła zgroza. Poczęto w panice wymianiać notatki, 

zasięgać języka, przeklinać siarczyście, mieć wizje straconych wakacji. 

Kawalarz stał z boku, obserwując z chorą satysfakcją wywołany zgiełk. 

 

Po kwadrasie na scenę pandemonium wkroczyła Ewka, która w mig 

sprostowała brednie o mniemanej rotacji egzaminatorów. Jako osoba 

śpiąca z jednym z wykładowców, cieszyła się niepodważalnym 

zaufaniem. Grzesio musiał rejterować do bufetu przed rozszalałą z 

gniewu ciżbą oszkapionych kumpli, pragnących go obedrzeć ze skóry, 

posypać solą, wykastrować plus spalić żywcem. 

 

Powyższy przykład obrazuje doskonale mechanizm posłuszeństwa, 

wyrobiony w trakcie instytucjonalnej edukacji, uczącej nie jak, ale co 

myśleć. Ludzie wierzą dowolnemu komunikatowi z uwagi na taktykę 

standardowego szkolenia – ładowania danych łopatą do łba. 

Kwestionowanie jest surowo zakazane: należy wykuć, wyrecytować 

dokładnie, zasalutować, odmaszerować. W toku koszarowego 

kształcenia szczegóły ulatują z pamięci, pozostawiając jednakże wrytą 

na amen matkę naiwności – karność. Stąd podatność ludzkich 

zachowań na manipulacje, co Grzesio chytrze wyeksploatował. 

 

Po tygodniu – w dniu wyprawy na uczelnię w celu zobaczenia listy 

wyników – los odpłacił figlarzowi za idiotyczne żarty. Arogancko 

rozwalony na siedzeniu kolejki podmiejskiej, dumał o nadchodzących 3 

miesiącach wolnego. Zrelaksowany, z uśmieszekiem pod noskiem, 

rozważał ocenę końcową: dostał 4, 4 z plusem czy 5? Przed wyprawą 

przyodział wyświechtaną białą koszulkę, wymiętolony dresik w kolorze 

ciemnobrązowym, czapeczkę z daszkiem oraz rozczłapane trampki – 

wczasowicz pełną gębą! Trzydniowy zarost dopełniał obrazu 

kompletnego relaksu. 

 

Podszedł frywolnym krokiem pod tablicę, zadarł butnie głowę, począł 

lustrować rezultaty. Jedna trzecia grona zdała, natomiast jego 
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zakwalifikowano do 5% wymagających ustnej weryfikacji wiedzy, 

czyli tzw. dopytki. 

 

Coś podobnego! Co za osły! Toż to potworna pomyłka! Kretyńscy, 

zidiocieli durnie! Pełzające, śmierdzące, nic nie warte glizdy! No cóż, 

zaniecha bezowocnych pyskówek z akademickimi bezmózgowcami: 

ściągną go do swojego poziomu tępoty i pokonają doświadczeniem. 

Niech tam – pójdzie na debilną dopytkę! Przypuszczalnie napisał 

sprawdzian celująco, toteż dydaktycy przebierają nogami, łaknąc 

osobiście spotkać geniusza. Kiedy ma zademonstrować swą 

błyskotliwość? 

 

Za pół godziny… 

 

30 minut?! Założył nieodpowiedni uniform na okazję – skąd miał 

wiedzieć?! Helikopterem nie obróci do domu i nazad! Głupole nie 

potrafią chociażby przewidzieć indywidualnych okoliczności! Prycha 

na to! 

 

Para uszła z chojraka przed obliczem szefa katedry: rozczochrany, 

nieogolony, miętoszący w spoconych dłoniach czapkę, przestępujący z 

pepega na pepeg, mamrotał usprawiedliwienia dotyczące szokującej 

garderoby tudzież odrażającej prezentacji higienicznej. „Mógł pan 

przyjechać wcześniej i się zorientować! Nieodpowiedzialne 

postępowanie! Dodatkowa godzina spóźnienia oznaczałaby 

niezaliczenie egzaminu. No dobra! Wchodź już pan!” – ostre słowa 

profesora, autora dzieła o aromacie spermy, nie zwiastowały sukcesu. 

 

Przysiadł cichutko na brzegu krzesła. Oczekiwali na pozostałych 2 

skazańców. 

 

Echo sprężystego kroku, wystukiwanego na posadzce korytarza, 

usłyszeli już z daleka. Bezdyskusyjnie chód niewiasty, stroniącej od 

ozdabiania stópek gumiakami. Bicie szpilek ustało – zaległa pełna 

napięcia cisza. Grzesio z profesorem tkwili w pozycjach pozornie 

obojętnych, lecz ich wyobraźnia galopowała z werwą stada mustangów: 
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co robi za drzwiami? Poprawia delikatnie włoski? Obciąga spódniczkę? 

Dlaczego zwleka, do cholery?! Samcza niecierpliwość… 

 

Po chwili miękkie pukanie, powodujące bulgotanie krwi w ciałach 

jamistych. Egzaminator, gwoli zagwarantowania obiektywności, 

powinien w tym momencie nakazać dziewoi odmaszerowanie, 

proponując alternatywną formę testu, powiedzmy telefonicznego przez 

syntezotor głosu. Niestety, uległ pokusie i wypiszczał: „Proszę!”. 

 

Rzeczywistość przerosła wyuzdaną imaginację. Do pokoju wpłynęła 

Ania, dziewczę perfekcyjnie zaokrąglone w słusznych miejscach. 

Specyficzny gatunek kobiety: odrobina nadwagi czyniła ją stokroć 

seksowniejszą. Czarne rajstopki, w tym samym kolorze przykrótka 

kiecka, biała bluzeczka – niby szablonowy strój, a jednak umiejętnie 

skrojony oraz przywdziany powoduje natychmiastowy wzwód u 

mężczyzn. Proste, ciemne włosy prawie do ramion; pastelowy makijaż; 

cieńki, srebrny łańcuszek na szyi; zmysłowe usta; zaczepne spojrzenie; 

jędrne, duże piersi, żebrzące o ściśnięcie. „Dzień dobry. Jestem 

Ania…” – wyszeptała ponętnie. Z gracją modelki przemierzyła 

pomieszczenie, wyszczerzyła zawadiacko ząbki, podała podnieconemu 

szefowi swój indeks. 

 

Nie potrafił znaleźć odpowiedniej strony: rozdygotane ręce prawie 

rwały kartki. Troskliwie pochyliła się tuż nad nim, miękko 

przewertowała książeczkę, lekko wskazała paluszkiem rubyczkę 

histologii. Dziwne, że nie miał analogicznych problemów z 

dokumentem Grzesia. 

 

Ania usadowiła swą anielskość strategicznie, to znaczy w takiej 

lokalizacji, aby żaden fragment jej osoby nie był zasłonięty. Pryncypał 

pozostał w fotelu rozpalony, z erekcją, wyssany z resztek bezstronności. 

Ofiara nieskrępowanego, odruchowego wytrysku testosteronu. 

 

Oczywiście zdała w śpiewających kolorach. Profesor osobiście za nią 

odpowiadał, snując erudycyjne opowieści o komórkowej architektonice 

tkanek. Ania potakiwała, wyrażała akceptację pieszczotliwymi „uhm”, 
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połykała wieszcza wzrokiem. Jednym słowem, zaofiarowała mu to, co 

sprzedaje przeciętny psychiatra: tolerancję, wysłuchanie, aprobatę. Na 

bonusik dorzuciła adorację. Brakowało tylko masażu. 

 

Nadszedł czas uregulowania należności za wywindowanie go na 

piedestał uwielbienia. Dysponował podpisem zaliczającym przedmiot – 

Ani to wystarczało na dobicie targu. 

 

Kolejny przesłuchiwany – niejaki Marek – sztywno wmaszerował do 

pokoju, złożył scyzorykowaty ukłon, następnie zastygł na taborecie. 

Przybrał konfigurację posągu egipskiego władcy: kulasy zwarte razem, 

wszystkie stawy zgięte pod kątem prostym (skokowe, kolanowe, 

biodrowe), rączki grzecznie spoczywające na kolankach, kręgosłup 

prosty jak kij. Granatowe spodnie z kantem, lakierki o połysku bombki 

choinkowej, białe skarpetki, szary mundurek z pękatymi guzikami. 

Koszulę zapiął pod samą brodę, zaś w połę kombinezonu wpiął krzyż 

harcerski z ochoczym hasłem „Czuwaj!”. Grzywkę przylizał à la Hitler. 

 

Grzesio odetchnął z ulgą na widok tego druha: należało gościa oblać za 

wszelką cenę, niezależnie od poziomu pochłoniętych wiadomości. Nie 

potrafił normalnie mówić – szczekał. Gdy pytlował, aranżacja jego ciała 

pozostawała niezmienna – jedynie wargi uzewnętrzniały ruchliwość. 

Przypominał drewnianą kukłę, opuszczającą żuchwę w rytm sylab. 

Chyba umiał – strasznie dużo nawijał. Nieistotne detale, skoro i tak nikt 

nie rejestrował, co skaut ma do wygłoszenia w jakiejkolwiek kwestii. 

Odrażający typ. 

 

Powyższe zdanie podzielił profesor, oceniając harcerzyka na dwóję z 

wykrzyknikiem, czym pośrednio udowodnił męską solidarność. Tym 

samym Grzesio – rasowy chłop – odzyskał uznanie w oczach 

egzaminatora: zdał. 

 

Dumał potem: za 10 minut zwłoki, z dużym prawdopodobieństwem 

zapłaciłby 2 terminem. Bezsprzecznie, możliwość krótkiego 

wytłumaczenia kondycji łachów, które miał na sobie, pozwoliła na 

wypracowanie względnego pola manewrowego, ale zadecydował inny 
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epizod… Kiedy w atmosferze rosnącego zainteresowania czekali razem 

na wejście nieznanej dziewczyny, przez ułamek sekundy ich wzrok się 

spotkał. Moment wystarczył na nawiązanie niewidzialnej nici 

porozumienia – układu nigdy nie planowanego, spisanego, odczytanego 

lub nawet świadomie pojętego, a mimo wszystko przypieczętowanego 

w wirach potężnych, hormonalnych wichur. Oczy nie kłamią. Dwójka 

kumpli wybuchnęłaby w podobnej sytuacji diabeliskim chichotem. 

Okazja do telepatycznego paktu zostałaby wszakże zaprzepaszczona, 

gdyby przydreptał do gabinetu po ustawieniu na scenie Ani, Marka 

bądź ich obojga. 

 

Nauka na przyszłość: szybsi mają ekstra szanse. Reguła nie dotyczyła 

Ani, bowiem ona dysponowała atutami niwelującymi konieczność 

przesadnej punktualności. 

 

 Neurologia 

 
Kuriozalna dyscyplina: intrygująca (architektura plus działanie układu 

nerwowego), postępująca (w we wszystkich dziedzinach: 

biochemicznej, anatomicznej, molekularnej, biofizycznej, 

fizjologicznej), niemniej jednak oferująca znikomą ilość środków 

zaradczych na zdiagnozowane patologie. Neurolog to kopalnia wiedzy, 

wszakże po wyjaśnieniu w najdrobniejszych niuansach problemu 

schorzenia pacjenta, rozłoży ręce i zaleci (z reguły) leczenie 

konserwatywne, ewentualnie wizytę u neurochirurga lub ortopedy. 

Pomimo niepodważalnej atrakcyjności (z uwagi na odwieczną 

tajemniczość funkcjonowania mózgu), absencja konkretnych 

interwencji medycznych odpychała Grzesia od tej branży. 

________________ 

 

- A co to się tutaj stało? – zapytał zafrasowany Bogdan, pracownik 

warsztatu samochodowego. 

- Ech, proszę pana… Silnik nagle buchnął parą! Czekałem na 

skrzyżowaniu na zielone, gdy znienacka zobaczyłem dym. Wskazówka 
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temperatury wystrzeliła w górę! Zatrzymałem silnik, kolega 

przyholował auto tutaj. Mógłby pan pomóc? 

- Oczywiście! Chwileczkę… 

Boguś zapala silnik, podnosi klapę, spoziera, dolewa wody, podłącza 

skomplikowaną aparaturę pomiarową, po czym oznajmia: 

- Jasna sprawa! Nie działa wentylator chłodnicy! 

- Dziękuję! Teraz wiem! Ile płacę? 

- 200 złotych. 

- Proszę bardzo! To co teraz zrobimy? 

- Należy jeździć bardzo ostrożnie, z otwartymi oknami, najlepiej z 

ogrzewaniem na cały regulator. Jeżeli temperatura wzrośnie do 120°C, 

zalecam zatrzymać brykę, zgasić motor, odczekać z 10 minut. Nie 

zapomnij pan o wodzie w kanistrze: warto mieć zapas, około 20 litrów. 

Najlepiej w ogóle przestać używać samochód. 

- Co?! Przecież muszę się jakoś dostać do pracy! Kto odbierze dzieci 

ze szkoły?! Jak długo mam postępować wedle pańskich sugestii? Czy 

sytuacja wróci do normy? 

- Regeneracja trwa latami, nigdy nie będąc pełną. Notowane są w 

literaturze przypadki spontanicznej odbudowy, aż do 80% pierwotnych 

parametrów, aczkolwiek niezmiernie rzadkie. Rehabilitacja z 

wyłączonym silnikiem ma znaczenie: pchanie wozu po podwórku, 

przejażdżki z góry, kręcenie kołami na podnośniku, wachlowanie 

drzwiami, okładanie cylindrów lodem… 

- Ależ ja nie mogę sobie pozwolić na życie bez środka 

transportowego! Nie stać mnie na nabycie nowego auta! 

- Są rowery, wrotki… 

- Istnieje szansa naprawy?! 

- Podobno tak. Najlepiej zasięgnąć opinii mechanika, poruszyć 

wątek reperacji… 

- Nie rozumiem: toż pan jest mechanikiem! 

- Jestem mechanologiem. Zgłębiam, ustalam, rozszyfrowuję szkopuł, 

rekomenduję. Właściwa terapia, powiązana z zabiegami remontowymi, 

należy do zupełnie innej gałęzi motoryzacyjnej. 

________________ 
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Pomijając kontrowersyjne zagadnienia terapii neurologicznych, 

sprawdzian z przedmiotu stanowił wiosenną przechadzkę po lesie – dla 

studentów gustujących w papierosach. 

 

Szef katedry kopcił łańcuchowo, wychwalając fajki marki „Carmen” 

ponad wszelkie inne. Bycze chłopisko o brązowoczarnych zębach 

preferowało, naturalnie, entuzjastów tytoniu. Egzaminy odbywały się w 

jego gabinecie – nadzwyczaj wąskim pomieszczeniu z pojedyńczym, 

małym okienkiem na końcu. Centrum kwatery zajmował długi stół z 

rzędami drewnianych krzeseł po obu stronach oraz blacie pokrytym 

masą popielniczek. Zadymienie lokum nie miało sobie równych: stojąc 

w drzwiach nie sposób było dojrzeć umeblowania wnętrza, koloru 

ścian, ilości osób w środku itd. 

 

 
 

Uwielbiał częstować carmenami, toteż powszechnie wiedziano, że 

właściwy plan uwzględniał albo posiadanie paczki tego samego – 

względnie gorszego – brandu („Klubowe”, „Popularne”, „Extra 
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Mocne”), albo „zapomnienie” własnych petów tudzież udawanie 

miłości do carmenów. Szpanowanie imperlialistycznymi symbolami 

rozpusty („Marlboro”, „Rothmans”, „Camel”) groziło zniechęceniem 

szefa, poza tym rozwlekłym udowadnianiem wyższości prawdziwego 

smaku nad zachodnim gównem. Przytaszczenie konkurencyjnego, 

krajowego wyrobu w postaci „Caro”, wywoływało pogardliwe 

komentarze, połączone z zaiste intensywną indagacją natury 

neurologicznej. 

 

Abstynenci na szybko praktykowali kurzenie przed samą konfrontacją z 

carmeńską bestią. Kaszleli, wybałuszali oczy, łzawili, bluzgali, 

wymiotowali: wszystko, aby zdać! Poniektórzy, przy okazji, 

podchwycili z radością świeży nałóg na zawsze. 

 

Sesja egzaminacyjna przypominała imprezę w zakopconej tawernie. 

Profesor kopsał szlugi na lewo i prawo, zachęcając topornych: 

 

 „Ależ proszę się nie krępować! Mamy zapasy na tydzień!” 

 „Niechże pani nie robi mi przykrości… Nieładnie odmawiać, jak 

ktoś częstuje…” 

 „Pan też gustuje w carmenach? Wyśmienity smak! Filtr acetatowy – 

najlepszy! Zapewniam!” 

 „Popatrzcie państwo, jaka uparta! Wszyscy palą, zaś ona jedna 

udaje pobożną, he he! Przecież po co na siłę się powstrzymywać?” 

 „Niech pan zapali następnego – lepiej mózg pracuje!” 

 „Bladziutka taka… Proszę spróbować carmenika! Serduszko zapika, 

krew zawiruje bystrzej, rumieniec powróci!”  

 

Facet miał obsesję. Sprawiał wrażenie człowieka, który za punkt honoru 

uważa zmuszenie populacji ziemskiej do fanatycznego jarania. 

 

Po 3 godzinach maglowania w mgle czadu, co wątlejsze niewiasty były 

bliskie omdlenia. W celu wypłukania karboksyhemoglobiny z krążenia 

podduszone kursanty biegły nad morze – do tlenu, wiatru i światła. 

Ubranie wymagało porządnej przepierki, a włosy kilkukrotnego 
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przepłukania szamponem, albowiem smród odstręczał ludzi w 

miejscach publicznych. 

 

Grzesio, rzecz jasna, zaliczył neurologię. Nie wie, na ile autentycznie ją 

umiał. Porywająca domena naukowa z niebagatelną przyszłością – tyle 

zaledwie pamięta. Za to palił wzorowo – na piątkę. 

 

 Anestezjologia 

 
Pani adiunkt miała sprytny system: sadzała 8 studentów w rzędzie na 

krzesłach, sama zajmowała fotel naprzeciwko, po czym indagowała od 

swojej lewej do prawej strony. Egzamin miał 3 fale przesłuchania, 

każda złożona z 8 pytań zaczepnych z jednej dziedziny 

anestezjologicznej (znieczulenie lokalne, ogólne, zewnątrzoponowe 

itd.). 

 

Szczęśliwiec na stanowisku 1 (skrajny lewicowiec) otrzymywał 

najprostszą kwestię do roztrząśnięcia, czyli ogólny podział czegoś w 

obrębie danego tematu (na przykład, kategorie interwencji 

przeciwbólowych w porodzie). Im dalej w prawo, tym więcej sondowań 

o szczegóły (jakie igły, gdzie jest przestrzeń ta i ta, kiedy wszcząć akcję 

itd.). Biedak na zydlu nr 8 (skrajny prawicowiec) skwierczał pod 

ogniem intensywnego dochodzenia o detalątka (dawki leków na 

kilogram wagi ciała, połowiczny czas rozpadu medykamentu w 

organiźmie, prawidłowe wartości odcinka PQ w EKG w 

odprowadzeniach przedsercowych po podaniu substancji itd.). 

 

Powyższy – poniekąd cwany – repertuar rozgryźli nie mniej lotni 

kursanci medycyny. Nikt nie miał pojęcia, czy asystentka zdawała sobie 

sprawę z oczywistości jej metody, czy raczej uważała się za 

nieprzeciętnie szczwaną, ale konstytuuje to problem obecnie 

peryferyjny. Naistotniejszą była możliwość roztropnego podejścia do 

sprawdzianu wiedzy poprzez segregację torturowanej grupy na 

osobników słabych, w miarę niezłych, dobrych i znakomitych. W 

zależności od koleżeńskiej oceny oraz osobistego samopoczucia 
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(kryteria definitywnie przedniejsze niż sztywne testy), w imię 

zadośćuczynienia pragnieniom bezstresowej edukacji, dokonywano 

zawczasu trzeźwej alokacji pozycji w szeregu egzekucyjnym. 

________________ 

 

Grzesio przechodził przez spektakularną fazę łatwości 

zapamiętywania drobnych danych. Unikalne zjawisko, napadające 

człowieka znienacka, szokujące samo w sobie. Dieta? Rozpylyli coś 

nad miastem? Moce boskie? Nieważne! Czuł się obkuty na amen: 

potężny, genialny, niepokonany, śmiały. 

Zespół 8 samców zwołał potajemne zebranie na godzinę przed 

egzaminem. 

 

1. Cel: dogłębna, obiektywna ewaluacja zasobów wiadomości 

zanim gruchnie nieszczęście. 

2. Metoda badawcza: uczciwe wyznania uczestników zlotu. 

3. Regulamin: tolerancja, zrozumienie, wsparcie. 

4. Taktyka: kiepscy na prawo (jej lewa strona), mocarni na lewo (jej 

prawa strona), przeciętniaki do środka. 

 

Pertraktacje poszły sprawnie. Rozbrzmiały westchnienia ulgi, słowa 

pokrzepienia, echa grzmoceń po łopatkach, wyrazy wdzięczności. Stado 

postanowiło uczcić sukces pertraktacji tudzież ukoić nerwy 

papieroskami z kawusią. 

Honorowo zaakceptował obowiązki ultralewicowe, ponieważ 

mądrości miał w małym palcu. Franek, prawie ze szlochem wzruszenia, 

przyjął prezent w postaci bezpiecznej funkcji radykalnego prawicowca. 

Stał skromnie pod ścianą, jarając seryjnie fajki, rozsyłając potulnie 

błogosławiące kumpli spojrzenia. 

W końcu wleźli. Niczym zgrany pluton sołdatów, pomaszerowali 

żwawo zająć miejsca na swoich przyczółkach. Czekali. 

Pani adiunkt powitała zgromadzonych przemiłym uśmiechem, co 

dodało otuchy. Siedziała w przepastnym fotelu vis-a-vis czerady 

dorodnych młodzieńców. Sympatycznie zagaiła: wszyscy podali swoje 

imiona, wychwalili przedmiot jako interesujący (jakżeby inaczej), 
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pożartowali, pochichotali, otaksowali niewiastę kawalerskim wzrokiem. 

Nadchodził powoli moment rozpoczęcia sondażu. 

Sielankę przerwał nagle huk nie z tej ziemi! Potworne dupnięcie 

zerwało wszystkich na równe nogi. Asystentka wydała z siebie ryk 

ugodzonej lwicy, toteż jeszcze bardziej zdezorientowała bandę facetów. 

Kobieta wiła się w bólu z tajemniczych przyczyn, lecz nikt nie zrobił 

kroku w obawie o własną skórę – dopiero po paru sekundach i 

przenikliwym zlustrowaniu pomieszczenia pomknęli na pomoc. 

Podtrzymywali niebogę za łokcie, wlekli ku kanapie, pocieszali. Chce 

szklankę wody? Valium? Spacerek wieczorem, he he? 

Miała mokre odzienie! Dlaczego zwilgotniała?! Co się, do jasnej 

ciasnej, stało?! Można zdjąć ten przesiąknięty sweterek? Bowiem 

ciężki, niewygodny taki… Nie? O rany! Cokolwiek ją przemokło, było 

ciepłe! Przecież nie zrobiła siusiu w górę, na korpus, w dodatku z 

wielkim łomotem! 

Pod butami trzeszczały rozrzucone kawałki białego plastiku. Co 

ciekawsze, na posadzce uformowała się kałuża, w której tkwiły owe 

zagadkowe szczątki. Sytuacja rosła piorunem do rangi fenomenów 

nadprzyrodzonych. 

Krok po kroku, chłopy wykapowały łańcuch zdarzeń. Obudowa 

lampy jarzeniowej odpadła od sufitu wskutek przepełnienia wodą – 

prawdopodobnie przeciek w dachu, znajdujący ujście w zaiste 

niecodziennym zbiorniku. Waga cieczy przerosła wytrzymałość 

konstrukcyjną ustrojstwa, co spowodowało finałowy lot wcale 

pokaźnego klosza, prosto na biurko usytuowane o pół metra za 

egzaminatorką. Osłona grzmotnęła o brzeg stołu, rażąc odłamkami 

głównie w jej kierunku, a przy okazji chlusnęła na biedaczkę 

nagromadzona w jarzeniowym pocisku i przegrzana światłem 

deszczówka. 

Zroszona – już docucona – nieszczęśnica pobiegła do toalety w 

celach wymiany garderoby na suchą. Poprosiła krzątających się z 

zapałem dżentelmenów o zaniechanie czyszczenia gabinetu – to zajęcie 

dla sprzątaczek na później. Powrócili więc na przydzielone z góry 

posterunki. 

Znowu czekali… Co panienka porabia teraz w łazience? Wyjdzie w 

samym staniku? Wszakże nie ma zapasowego sweterka czy bluzeczki… 
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Biustonosz zapewne również mokry, kłopotliwy, uciążliwy, wstrętny w 

dotyku – wypada go niezwłacznie zdjąć, narzucić kurteczkę albo 

fartuszek lekarski na nagie ciałko… 

Ku gremialnemu zawodowi, wyszła odziana w świeży golfik. 

Dziewczyny zawsze trzymają w rezerwie ekstra ciuchy. Wyjmują tony 

szmatek z zakamuflowanych kątów, torebek, szuflad… 

Część pokoju, gdzie stał fotel pani adiunkt, zaległ w ruinie. Zebrała 

papiery, przeszła na drugą stronę lokalu, gdzie postawiła zwykły 

taboret. Tym samym każdy z egzaminowanych musiał wykonać zwrot o 

180 stopni – trudno prowadzić dyskusję z ich plecami. 

Zadała 1 pytanie o ogólny podział wszystkich znieczuleń. Betka! 

Dostał je… Grzesio! Zaraz, zaraz… Chwila moment, kochana! Toż my 

zrobili parcelację! Niuchaj od lewej, wedle zwyczaju! On powinien 

pytlować w epilogu, nie w prologu! 

Franek wstał rozdygotany. Odruchowo zaczął iść w kierunku 

Grzesia. 

- Pan gdzie się wybiera? – asystentka wyraziła zdziwienie. 

Groteskowy obraz: ona zainicjowała przed sekundą egzamin, zaś on 

spaceruje! 

- Bo ja… Bo myśmy… – głos miał raczej bezradny. 

- Bo co? Proszę usiąść i nie przeszkadzać. 

Nieprzwidziany obrót wypadków na polu walki: przemieściła 

stanowisko dowodzenia na zaplecze, co zreorganizowało porządek w 

linii frontu, zatem Grzesio pokrywał prawe skrzydło (jej lewa strona), a 

Franek lewe (jej prawa strona)… 

Koincydencja… Przeklęta lampa gwizdnęła w blat akurat pod 

wieczór, co do minuty o 17:00. Lało wczoraj, więc urządzenie miało do 

dyspozycji cały dzień na dopięcie swych marzeń o fruwaniu, natomiast 

wybrało na złość najfatalniejszą chwilę. Przypuszczalnie odwlekało 

popisy do czasu napływu kibiców. 

Zaliczył przedmiot łatwo – na 5 – co go wcale nie radowało. Franek 

oraz 2 innych po lewej (jej prawej) oblało z kretesem. 

Przez gównianą świetlówkę… 

________________ 
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Fakt 1: Marek prezentował znaczne luki w nabytych wiadomościach 

(po prostu olał solidne przygotowanie) i wedle systemowych wymagań 

kwalifikował się na 2 termin bez szemrania. 

 

Fakt 2: Marek zdałby przepięknie (razem z 2 pozostałymi kolegami), 

gdyby jarzeniówka nie podłożyła świni, co świadczy o zakorzenionej 

nieobiektywności maszyny edukacyjnej, zdanej nierzadko na ślepy los. 

 

W szachach kardynalne są wszystkie 3 etapy potyczki: debiut, gra 

środkowa, zakończenie. Brak koncentracji w którymkolwiek stadium 

kosztuje porażkę. Chłopaki zademonstrowały otwarcie na miarę 

arcymistrza, następnie spoczęły na laurach domniemanego zwycięstwa, 

przegapiając manewry wroga w teatrze działań wojennych. Głupole 

zapomnieli o kompasie – ot co! Należało przetasować pozycje, kiedy 

dama hulała z fatałaszkami w kiblu. Niestety, oni upuścili wówczas 

wodze fantazji… 
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Bądź czujnym jak żuraw, zwłaszcza w obecności zmoczonej kobiety! 

 

 Filozofia 

 
Sceptycy kwestionujący ideę wpajania filozofii w przyszłych doktorów 

są w wielkim błędzie. 

 

Medycna nie stanowi dziedziny dla rzemieśliników. Na człowieka 

składa się nie tylko wypadkowa procesów fizjologicznych, 

biochemicznych czy biofizycznych organizmu, ale i skomplikowanych 

zachowań o naturze duchowej (reakcje uczuciowe, myśli, aspiracje, 

marzenia, przewidywanie itd.). Lekarz z prawdziwego zdarzenia 

rozumie wieloaspektowość zdrowia, zatem donośność dobrego 

samopoczucia w parze z siłami czysto witalnymi. Najefektywniejsza 

kuracja następuje po uwzględnieniu indywidualnych okoliczności 

osoby szukającej pomocy, a nie wyłącznie poprzez skonsolidowane 

leczenie wyselekcjonowanego objawu bądź choroby. 

 

Ból jest specyficznie rejestrowany tudzież przeżywany. Nie istnieje 

metoda mierząca poziom tej udręki – medyk dysponuje jedynie skargą 

niedysponowanego. Często nie sposób zlokalizować definitywnego 

źródła boleści, lub zdiagnozować patologicznego jej podłoża – kontekst 

jednoznacznie podkreślający znaczenie zaufania w relacji lekarza do 

pacjenta. Innymi słowy, bez wiary w prawdziwość symptomów, 

konsyliarz byłby zdany totalnie na niepodważalne metody naukowe 

dowodzące szczerości badanego. 

 

Z drugiej strony, dolegliwość może nagle wyparować jak po 

machnięciu czarodziejską różdżką, bez żadnej interwencji służb 

zdrowia. Trądzik znika po znalezieniu przez nastolatka nałożnicy (lub 

vice versa), nieprawdaż? Standardowy scenariusz, do wyjaśnienia przez 

endokrynologa, aczkolwiek można przytoczyć plejadę innych historii 

ustąpień zwiastunów chorobowych, których nijak wytłumaczyć się nie 

da. Na przykład, ból wielokrotnie daje nura w czeluści zapomnienia w 

efekcie transformacji egzystencjalnych (reforma stylu życia, nowa 
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praca, świeży związek, urlop, stosunek płciowy po 10 latach 

abstynencji, resuscytacja zaniedbanej pasji itd.). 

 

Powyższa logika wręcz nakazuje inkorporację nauk humanistycznych 

(socjologii, psychologii, filozofii, polityki) w codzienną praktykę 

przeciętnego eskulapa, bowiem one uwypuklają złożoność pojęcia 

„zdrowie”. 

________________ 

 

- Pani znowu tutaj?! Co jest grane?! 

- Oj boli, panie doktorze… Tak boli… 

- Gdzie teraz?! 

- Tutaj, w dole brzucha… 

- Zrobiliśmy już zdjęcia rentgenowskie, badania krwi, 

ultrasonografię, tomografię, nawet laparoskopię. Tam nic nie ma, 

kobieto! W głowie panią boli! 

- Lecz cięgiem doskwiera, panie doktorze… 

- No do kurwy nędzy! Wytłumaczyć głupiej babie nie sposób! 

- Co ja mam biedna poczynić? 

- Pomasuj se pani brzusio! Do psychiatry wysyłam – w te pędy! 

- Ależ mój mózg pracuje bez zarzutu! 

- Nie sądzę! Co za upierdliwa gadzina! 

________________ 

 

Grzesio szedł na egzamin z Mirkiem, chłopem postury herkulesowej: 

192 cm wzrostu, bary szerokości bramy, 110 kg wagi, masywna 

żuchwa, wystająca zaczepnie kwadratowa broda. 

Kolega kulturysta zebrał wywiad nadzwyczaj detaliczny o pani 

doktor filozofii: kochała żeglarstwo oraz zadbanych facetów. Wbili się 

tedy w wykrochmalone białe koszule, przednie czarne garnitury, 

szykowne lakierki. Bajeranckie spinki do mankietów, szwajcarskie 

zegarki i francuskie krawaty pożyczyli od ojców. Perfumy z Pewexu 

zapewnił umyślny sąsiad Mirka. 

W dzień przed egzaminem każdy z nich powtórzył osobisty bajer 

jachtowy. Grzesio fuksiarz odwiedził rok temu Mazury z ferajną 

studencką, gdzie popływał łódką o romantycznej nazwie Venus. 
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Instruktor wymusztrował go w terminologii wodniackiej, przeróżnych 

trikach na łajbie (balastowanie, zwroty itd.), kleceniu podstawowych 

węzłów. Wypad wspomina z łzą w oku, ponieważ potejemnie pokochał 

dziewczynę o imienu Beata: długie, ciemne włosy (które myła w 

jeziorze o porankach); smukłe nóżki (skomlące o wypieszczenie); 

rozmarzone, czarne oczy; półotwarte, ponętne usta… Ech, długo by 

pisać! 

Sunęli dostojnym krokiem w kierunku gmachu nauk 

humanistycznych. Wytworna konfekcja powoduje metamorfozę 

nastawienia do świata – sprawiali wrażenie panisk, mających plebs 

głęboko w dupie. To samo też czuli. 

Ostatnią przeszkodę napotkali u wejścia do budynku. Jakiś napalony 

społecznie wypierdek zorganizował losowanie kolejności 

egzaminacyjnej dla pospólstwa. Horda liczyła z 200 osób, adiunktów 

dostarczono zaledwie 5, zaś pierwsze miejsca na liście w ogonku do ich 

pani doktor już wybrano. Mirek zignorował nygusa niczym natrętnego 

żebraka. Odciągnął przestraszonego Grzesia na bok, zlustrował 

sąsiedztwo, zaordynował: 

- Ona wejdzie do gabinetu od tyłu – wiem od Olka. Idziemy na 

zwiady. Gdy kobieta wychynie na horyzoncie, ciągnij za mną. 

Zaczaili się za rogiem, obserwując bacznie okolice i paląc Marlboro 

(tata podarował na okoliczność). Po niespełna 10 minutach dostrzegli 

ruch indywiduum za płotem – to ona! Zdeptali nonszalancko pety, 

spojrzeli sobie w oczy, kiwnęli lekko głowami. 

Wyprostowani, pewni siebie, wkroczyli w zbity tłum. Miras 

taranował drogę z mocą buldożera, natomiast przygarbiony Grzesio 

podążał za nim suwem piechura osłoniętego czołgiem. Nie należał do 

osobników niskich (185 cm), niemniej jednak wyglądał przy kumplu 

jak sarna przy słoniu. Dochodziło do niego dosadne, monotonne 

buczenie Mirka: „Przepraszam… Przepraszam…”. Nie napotkali oporu 

– wszakże nikt nie przypuszczał podstępu. Zresztą trudno było walczyć 

ze spychaczem. 

Przy samym gabinecie towarzysz broni posłał gawiedzi miły 

uśmiech gwoli usprawiedliwienia. 

- Ja chciałem tylko o coś zapytać… 
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Znowóż brak sprzeciwu. Uchylił drzwi, wetknął olbrzymi czerep do 

środka, zagadnął szarmancko: 

- Czy można? 

- Tak, oczywiście! 

Zwinnie prześlizgnęli sie przez szparę do wewnątrz. Grzesio 

delikantnie zamknął wrota za sobą. 

- Dopiero co przyszłam. Proszę zająć miejsca. 

- Dziękujemy, dziękujemy – Mirek zaciągał nad wyraz ponętnie. 

- Panowie tacy eleganccy! Jakaż to okazja, ha ha? 

- Przecież mamy egzamin z panią doktor! 

- Aha! Ha ha! Dla panów to ostatni sprawdzian przed wakacjami? 

- Tak wychodzi – zagaił Grzesio w stylu podrywacza z dyskoteki. – 

Mamy nawet gotowe plany rekreacyjne – rzucił przynętę. 

- A gdzie panowie wyjeżdżają? 

- Na Mazury – zaintonowali niezwłocznie pospołu. 

Wszyscy eksplodowali śmiechem. Ot, przez zbieg okoliczności, 

odpowiedzieli bliźniaczo! W tym samym momencie! Jaja jak berety! 

Komiczny kazus – przystoi wesoło rżeć. Jenocześnie trwali w napięciu: 

połknie haczyk, czy nie? 

Ktoś zapukał i otworzył drzwi bez pozwolenia. Co za tupet! Ten sam 

jełop, który montował loterię ludową pod hasłem „Sekwencja 

studentów do egzaminu ustnego z filozofi”. Zdębiał na widok 

rozluźnienia panującego w pokoju. 

- Pani doktor! – cham prawie krzyczał. – Sporządziliśmy wykaz… 

- Jestem w tej chwili zajęta – odpaliła. Wyraźnie nie trawiła 

grubiańskiego zachowania ze strony typków ubranych w tanie koszulki. 

– Niech pan wyjdzie, porozmawiamy za 20 minut. 

Ordynus niezwłocznie czmychnął. Popsuł, zaraza, cały projekt! 

Uciął fantastycznie kwitnącą dyskusję! Masz babo placek! 

- Gdzie utkwiliśmy? No właśnie – na Mazury? Co panów kusi do 

krainy jezior? 

Wspaniała! Kochana! Otwarła podwoje sezamu bajeru na ościerz! 

Długo gawędzili o klasach żaglówek, uwarunkowaniach 

pogodowych, najlepszych zbiornikach wodnych, fajnych przystaniach, 

przygodach z miejscowymi. Grzesia zatkało: Mirek dzierżył stopień 

jachtowego sternika morskiego! Niebanalny wyczyn, biorąc pod uwagę 
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fakt, iże nigdy nie postawił nogi na pokładzie łodzi (ten fakt wyjawił 

wcześniej: nie cierpiał pływać ani w basenie, ani łajbami). 

Zerknęła na zegarek, podskoczyła na krześle, klasnęła w dłonie. 

- Podryfowaliśmy w siną dal! – prawie zajodłowała. 

- Wiatr nas wywiał! – zauważył rubasznie Mirek. 

- Prąd nas zniósł! – dorzucił krotochwilnie Grzesio. 

- Ojejku! Czas na obligacje służbowe! Co panowie pragną omówić? 

To znaczy z zakresu filozofii, ha ha! Proszę nominować dowolny temat. 

- Ha ha! – wtórowali figlarnym rechotem. 

Grzesio wybrał Nietzschego, a Mirek Sokratesa. 

Dostali po 5, obydwoje kurtuazyjnie ucałowali dłoń pani doktor, 

zwiali przez tylne wyjście, unikając tym samym gniewu czeredy 

zrobionych w konia, przeto rozwścieczonych, kursantów. 

Po południu, za pośrednictwem przygodnego posłańca, wysłali jej 

śliczny, ogromny bukiet róż, na który zasłużyła bez dwóch zdań. 

________________ 
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Komentarz jest zbędny… 

 

Ostatecznie, Grzesio również zasługuje na odrobinę szczęścia… 

 

 Interna 

 
Gdyby regulamin akademii medycznej sankcjonował zrezygnowanie z 

jednego egzaminu, to Grzesio bezzwłocznie wybrałby choroby 

wewnętrzne. 

 

Po pierwsze, każda dostępna książka na temat tej zacnej dziedziny 

zniechęcała grubością. Cieńsze pozycje cieszyły do momentu 

przeczytania na okładce „Tom 1” – 3 kolejne części czekały w kolejce 

na pochłonięcie. Strony tomiszczy zapełniano monotonnym tekstem, 

przerywanym co rusz milionami danych: wykresów, tabel, odnośników 

do literatury źródłowej, dawek leków. Diagnozy różnicowe ciągnęły się 

w nieskończoność pod koniec dowolnego rozdziału – jeden spis 

podobny do drugiego, jakby wszystkie patologie należało porównać z 

pozostałymi. Po godzinie lektury człowiek głupiał ze szczętem, po 2 

godzinach donośnie chrapał, pomimo paczek papierosów zakrapianych 

dzbanami kawy. 

 

Po drugie, krążyły makabryczne opowieści o srogości pryncypałów, 

przepytujących długo i wnikliwie. Owiano legendą pewnego 

karzełkowatego profesora, potrafiącego maglować przez cały dzień, do 

godzin wieczornych, następnie oblewającego bezlitośnie 

wycieńczonego delikwenta. Rzekomo aprobował półgodzinną przerwę 

obiadową. Czasami, pod koniec morderczej debaty, gdy mrok już 

zasnuł senne miasto, oznajmiał strupiałemu studentowi: „Nie jestem 

dostatecznie przekonany pańskimi wiadomościami… Muszę dokonać 

dokładniejszej ewaluacji, dotyczącej zwłaszcza badań dodatkowych. 

Proszę przyjść nazajutrz o 8 rano – dokończymy pogawędkę, dobrze?”. 

Padała ochocza odpowiedź „Nie ma sprawy, panie profesorze! 

Dobranoc!”, po czym nieborak szedł prosto do toalety, aby się 

wybuczeć tudzież poprzysiąc okrutną zemstę na belfrze-sadyście 
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(polewanie kwasem solnym, wyłamywanie kończyn, strzaskanie głowy 

młotkiem, miażdżenie jąder itd.). 

 

Wobec tak przerażających wizji, oczekiwanie listy dystrubucji 

kursantów na poszczególne oddziały internistyczne było porównywalne 

w napięciu do przejścia wskroś autostrady z przepaską na oczach, 

ponieważ przy nazwiskach żaków widniały też godności 

egzaminatorów. Pod tablicą skazań falowały spietrane tłumy: co rusz 

ktoś skakał w radości pod sufit, rechocząc bez mała w obłędzie, całując 

wściekle innych. Pechowcy wpierw bledli, później wychodzili 

chwiejnym krokiem w grobowym milczeniu niczym zombie. Próba 

zagadania felernych groziła odruchami strasznej agresji z ich strony. 

 

Grzesiowi przypadł szpital podmiejski, słynny z sympatycznej 

atmosfery, fleksybilnego harmonogramu zajęć, wątpliwej dyscypliny, 

nader wysokiej śmiertelności. By fuksowi było zadość, ordynator tejże 

placówki, przynależący do gatunku wielkich luzaków, został 

mianowany egzaminatorem Grzesia! Fakt posiadanego farta 

(prawdopodobieństwo około 1 na 40, czyli 2,5%) nie zwalniał go 

zupełnie z nauki, ale napełniał otuchą. 

 

Rzeczywistość przerosła oczekiwania. Doktory-równiachy, zatrudnieni 

przez tę fantastyczną instytucję, dążyli do ściśle specyzowanego celu – 

świętego spokoju – unikając poganiania, wrzasków, pograżania palcem, 

wytykania niewiedzy, karania spóźnialskich, besztania lekko podpitych. 

Zapraszali nawet młodszych kolegów na okazyjne imprezki z 

pielęgniarkami, które miały miejsce w niewielkim pomieszczeniu 

rekreacyjnym, dla zmyłki oficjalnie nazywanym „pokojem lekarskim”, 

wyposażonym w sprzęt niezbędny do pracy eskulapa: rozkładaną 

kanapę, fotele, elegancką ławę, włochaty dywanik, barek, telewizor 

kolorowy „SONY” z darów, video, wieżę „Radmor” z pokaźnymi 

głośnikami, prysznic. Ciepłe oświetlenie zapewniały 2 lampki o 

abażurach czerwonych. Przytulne gniazdko, gdzie sterany konsyliarz 

miał warunki do odprężenia, zazwyczaj w jakimś towarzystwie. Dostęp 

do wnętrza ograniczono solidnym zamkiem oraz potężną tablicą 

informacyjną na drzwiach: „Wyłącznie dla personelu!”. 
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Szpital zbudowano strategicznie na skraju miasta, z dala od wścibskich 

mieszkańców, nieopodal małego lasku. Szum drzew, świergot 

ptaszków, sącząca się muzyczka z kolumn „Tonsil”, ciasteczka, 

kawusia, papieroski, szczebioczące siostry w przykrótkich (zaiste 

symbolicznych) fartuszkach – rozrzewniające wspomnienia! 

 

 
 

O dziwo, sielanka pozwalała na sporadyczne doglądanie obowiązków. 

Najbardziej ciekawe były obchody, kiedy chmara medyków wędrowała 

od łóżka do łóżka, analizując karty obserwacji pacjentów, kiwając 

czerepami, prezentując mądre minki, dyskutując to i owo, zapisując 

polecenia. Okazjonalnie nawiązywali kontakt z chorymi w celu 

wyłuskania niezbędnych detali. Potem uciekali. Rytuał napawał 

każdego nieokreśloną dumą, poczuciem kontroli i impresją uwielbienia 

ze strony cierpiących. 
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________________ 

 

Po wizycie jednej z sal, facet po zawale zaczepił ordynatora: 

- Panie docencie… Przepraszam, że mam śmiałość… 

Masz babo placek! Właśnie sfinalizowali inspekcję, harując z 

zapałem wołów, a ten wyskakuje z męczącymi problemami! Grupa 

spojrzała nań z wrogością w oczach. 

- Słucham – riposta przełożonego wiała chłodem. Jego wyraz twarzy 

nadawał wyraźne sygnały: „Jestem zajętym człowiekiem! Śpieszę do 

ważnych spraw! Proszę się odwalić!”. 

Przestraszony jegomość ciągnął pokornie: 

- Tamten kolega pod oknem – rzekł wskazując na wyro w kącie – nie 

poszedł rano zrobić siusiu. Bardzo niecharakterystyczne, bo on zawsze 

idzie do toalety o 7. 

Zwariował! Co ma sikanie wspólnego z postępem leczenia?! Kretyn! 

- Przypuszczalnie nie miał parcia na pęcherz, pomyślał pan o tym? – 

ordynator rozbawił resztę grona jakże ciętą, profesjonalną uwagą! 

Wesołe rżenie kasty odzianej w białe kitle poszło echem po budynku. 

Uparciuch nie dawał jednak za wygraną. 

- Nie chciał z nami wieczorem rozmawiać, tylko uderzył w kimono. 

Śniadania nie tknął. Może jego stan uległ pogorszeniu? Ja jeno, ot tak, 

obserwuję… Mogę się mylić, za co z góry przepraszam, ale byłby pan 

docent uprzejmy sprawdzić, co w trawie piszczy? Martwi mnie nagła 

słabość towarzysza… 

Zawzięty, bezczelny typ! Kwadrans temu spędzili wieki w okolicach 

„towarzysza”, wnikając w zawiłą historię jednostki chorobowej, 

wertując stosy rezultatów testów laboratoryjnych, prowadząc rozwlekłą 

polemikę dotyczącą przypadku, podejmując decyzje, gryzmoląc 

wnioski! Teraz mają niby zawrócić, ażeby powtórzyć przedstawienie?! 

Jezus Maria! 

Herszt oddziału, pomimo stresującego stanu rzeczy, znowóż 

zademonstrował zawodową kulturę. Dzielnie przełamał ciągoty do 

wyłożenia impertynentowi zasad dobrego wychowania i podążył z 

powrotem ku oknu, ku obiektowi dysputy. Rozsierdzony orszak 

posłusznie pomknął za wodzem, powiewając połami śnieżnych 
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fartuchów. Okrążyli pryczę delikwenta, przypominając krąg duchów. 

Nie widzieli twarzy chorego – schował głowę pod kołdrę. 

- Panie Michale, co z panem? – zagaił naczelny. 

Cisza… 

- Niechże pan coś powie – zachęcał. 

Brak odzewu… 

Grzesio potrząsnął przez pokrycie ramię Michała, przemawiając doń 

podniesionym tonem: 

- Panie! Panie! Pobudka! 

Michał ani drgął. 

Szarpał go coraz silniej, aż koc zsunął się na dół, odsłaniając 

bladoszarawe oblicze śpiącego. Chyba nie drzemał, bowiem oczy miał 

szeroko otwarte. Także nieruchome. Cosik przeszklone. 

- Panie, p…. – przerwał kawalkadę zdławionym głosem, a 

jednocześnie cofnął błyskawicznie rękę i odskoczył jak porażony 

prądem. Wyczuł lodowaty chłód michałowego ciała, skamieniałego w 

stężeniu pośmiertnym. Szacunkowo, zmarł z 12 godzin przed 

obchodem. 

No cóż… Założyli, iż kimał, więc grzecznie nie krępowali… 

________________ 

 

Nadchodził nieuchronnie termin sondażu internistycznej erudycji. 

Grzesio zmobilizował kumpli do wynagrodzenia elastycznego 

ordynatora prezentem, który sam zakupił. Oczywiście, spryciarz 

wykombinował drogę pośredniej, przedegzaminowej korupcji, 

aczkolwiek bodźcem zasadniczym była niekłamana wdzięczność za 

przyjacielskie traktowanie studentów oraz miły czas spędzony w 

zespole podmiejskiego ośrodka. 

 

Na podarunek wybrał piękny reprint zatutułowany „Lecznictwo ludu 

polskiego”. Atrakcyjnie wydana publikacja w sztywnej, grawerowanej 

złotymi literami, częściowo skajowej okładce, zawierająca setki 

staropolskich metod terapeutycznych sprzed setek lat. Dla przykładu, na 

torbielowatą infekcję powieki (popularnego jęczmienia) pradziadki 

wykombinowały skuteczne, podręczne panaceum: niedysponowany 

rozpalał w chałupie ognisko w kominku, brał w grabę parę nasionek 
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jęczmienia, odwracał się plecami do żaru, wypowiadał trywialną 

formułkę „Odejdź precz, przeklęty jęczmieniu! A kysz, a kysz!”, 

przerzucając równocześnie wcześniej zorganizowane ziarna przez bark 

w kierunku buchających płomieni. Taktyka gwarantowała 100% 

efektywności pod warunkiem wiernego odtworzenia ceremoniału 

(znaczenie miały zwłaszcza sekwencja słów w wyszeptywanym 

zaklęciu i liczba ziarenek ciskanych w ogień). Współczesna, 

rozpieszczona do rozpuku populacja żąda recept, okładów, maści, 

operacji plus bóg wie czego, zaś wystarczy zaaranżować powyższą – 

doprawdy podręczną – procedurę made in Poland. 

 

Opakowany ślicznie upominek wręczono w ostatni dzień zajęć. Grzesio 

(bez żadnego przymusu!) skromnie zaofiarował przekazać księgę 

szefowi w imieniu wszystkich. Palnął przy okazji przemówienie 

dziękczynne, wychwalając pryncypała pod niebiosa. 

 

Jakkolwiek przestudiował archaiczne „Lecznictwo ludu polskiego” od 

dechy do dechy z zapartym tchem, takkolwiek gorzej poszło z 

asymilacją bardziej akademickich nowin. Męczył się bida z 3 opasłymi 

tomiszczami jak koń pod górę. 

 

Doba za dobą wyglądały podobnie: 

 

1. Mycie ząbków, śniadanie. 

2. Pół godziny dziarskiej edukacji. 

3. Przerwa na herbatkę z czekoladką. 

4. Kwadrans coraz to wolniejszego czytania. 

5. Leżenie na wznak, obserwując bacznie sufit, przez bliżej 

nieokreślony czas. 

6. Próby skoncentrowania uwagi na treści podręcznika, zakończone 

nieuniknionym fiaskiem. 

7. Faza tłumienia poczucia winy za pośrednictwem powtarzania w 

myśli budujących ducha sentencji („Ciężko wkuć wsio od razu!”; 

„Pozostali również walczą – nie jesteś ewenementem!”; „Teraz nie 

pamiętasz, lecz potem sprawnie wyrecytujesz! Normalne!”; „Nie 

będzie aż tak źle – nie pękaj!”). 
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8. Po procesie afirmacyjnym – video („Rambo”, „Robocop”, „Dirty 

Dancing” lub inny intelektualny seans z lat 80.). 

9. Obiad. 

10. Godzinka żwawego wertowania kartek, notatek z wykładów, 

osobistych adnotacji. 

11. Spacer (niezdrowo cięgiem siedzieć w murach!). 

12. Telefony do kolegów: narzekania na ogrom materiału, wyczerpanie 

nauką, generalny bezsens czegokolwiek. 

13. Dreptanie po mieszkaniu w kółko. 

14. Kolacja. 

15. Ostatnie wysiłki absorbcji wybranego rozdziału, trwające w 

porywach do 2 godzin. 

16. Toaleta wieczorna. 

17. Krzątanie się. 

18. Parę minut sunięcia wzrokiem po rozmazujących się linijkach 

tekstu. 

19. Donośne chrapanie. 

 

Niekiedy dom nachodzili kamraci z winem i było po zawodach. 

 

W finałowy tydzień następowało jednak przyśpieszenie tempa 

kodowania teorii, przekraczające granice przeciętnego mózgu, 

doprowadzające do mentalnego odrętwienia. 

 

Etap praktyczny egzaminu Grzesio przefrunął z elegancją sokoła. 

Dostał do przebadania fajnego pacjenta, który z entuzjazmem powitał 

projekt awansowania go do rangi nierozgryzionego przypadku. Władał 

gruntowną wiedzą odnośnie własnej przypadłości, czym chciał się 

gwałtem podzielić. Gawędził zatem w natchnieniu o zwiastunach, 

symptomach, zdjęciach radiologicznych, przeróżnych testach 

laboratoryjnych (z przytoczeniem prawidłowych i patologicznych 

poziomów wskaźników badań krwi), rozpoznaniu (polskim oraz 

łacińskim), diagnostyce różnicowej, dawkach leków (uwzględniając 

objawy uboczne, antidota w razie przedawkowania czy zagraniczne 

odpowiedniki rodzimych specyfików), najnowszych metodach 

terapeutycznych (dotykając kwestii medycyny alternatywnej). 
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Przestrzegał osłupiałego Grzesia, jak uniknąć pospolitych błędów w 

odpowiedziach (cytował podchwytliwe pytania adiunktów). 

 

Ten weteran oddziałowy – istne wcielenie anioła w piżamie – służył 

społecznie wielu studentom! Pokorny sezam wiedzy, rozsiewający 

szczodrze potrzebującym! Polski Robin Hood! To on powinien 

zainkasować suwenir w postaci drogiej książki, a nie leniwy ordynator! 

 

Spisał drogocenne wskazówki w najdrobniejszych szczegółach, wręcz 

wycałował dobroczyńcy stopy, pocwałował do wyznaczonego lekarza 

na indagację, zaliczył na 5. 

 

Komedię miał za sobą. Niestety, podniosła się kurtyna na scenie 

tragikomedii, czyli fazy teoretycznej. Wkroczył do komory tortur na 

chwiejnych kulasach. 

________________ 

 

Minęły 3 godziny spektaklu. Szef systematycznie sondował płyciznę 

wiadomości Grzesia, próbując wymacać głębsze miejsca – Syzyf miał 

lżejsze zadanie. 

Drążony nieszczęśnik dokonywał cudów, aby sprawić wrażenie 

otrzaskanego w zakresie chorób wewnętrznych: zastygał w pozie 

mędrca, podpierając bródkę paluszkiem; układał wargi w trąbkę, niby 

deliberując, marząc natomiast o panicznej ucieczce galopem; 

odmalowywał wyraz zachwytu na twarzy i frenetycznie potakiwał, gdy 

pan docent odpowiadał na własne pytania; epizodycznie sam nawijał – 

w rzadkich momentach wyłuskania z pamięci okruchów informacji. 

Przedstawienie nie należało do kategorii przebojowych. 

- Niestety, nie umie pan tak, jak trzeba! – padło uczciwe orzeczenie 

egzekutora. Otworzył grzesiowy indeks, wstawił ocenę, podpisał, 

zamknął, podał skazańcowi. – Przykro mi, do widzenia! 

Tym razem umknął z Grzesia talent aktorski, zaś jego reakcje 

odzwierciedlały nagą prawdę. Dostał sprawiedliwie po nosie, 

tymczasem czuł wewnętrzne zdruzgotanie. Żegnajcie, wakacje! 

- Do widzenia – wyszeptał smutno. 
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W drodze do drzwi gabinetu otworzył machinalnie indeks, zerknął 

na rubryczkę interny i… zarył nogami w dywan! Sekunda 

bezdyskusyjnie szczytowego zaszokowania w ciągu całej kariery 

akademickiej! Nie ma frazy ilustrującej dostatecznie emocjonalnego 

tornada, rwącego przez jego członki w tamtej chwili. 

Dostał 3 – zdał. Na policzku poczuł wilgoć łzy… 

Tkwił w paraliżu przed wyjściem niczym skończona fujara. Z tyłu 

dobiegł go cyniczny głos szefa: 

- To za tę książkę! 

________________ 

 

Do dzisiaj nie ma pojęcia, czy zasłużył przynajmniej na tróję z 

kilometrowym minusem. Zamiast tryskać euforią z powodu uśmiechu 

losu, ma wyrzuty sumienia – taki dziwny z Grzesia człowiek… 

 

Hmm… Może nie dziwny, a normalny? 

 

 Pediatria 

 
Na dzień przed egzaminem praktycznym przeżywał gehennę. Ból 

rozrywał wnętrzności, paraliżował myślenie o czymkolwiek, 

bezustannie wyduszał z krtani ciche skomlenie. Oczka Grzesia zamarły 

w przeraźliwym wytrzeszczu, jakby był niezmiernie czymś zdziwiony. 

Minimalny ruch paluszkiem bądź powieką powodował momentalne 

uczucie przebicia szpadą – prądy katuszy rwały od dołu do czubka 

głowy i z powrotem, niczym szalone błyskawice eksplodujące na chybił 

trafił. Temperatura rozgrzała członki do czerwoności, wyciskając z 

biedaka siódme poty. Wstrząsające mdłości dopełniały obrazu zgrozy. 

 

Schodzi z ziemskiego padołu z powodu tajemniczej choroby! Nadszedł 

kres marnej egzystencji, na domiar złego tuż przed ukończeniem 

akademii medycznej! Nie dożyje odpytania z pediatrii! Po cóż się 

męczył na marne, czytając książczysko wielkości pustaka? Miał tyle 

planów na przyszłość: służyć bliźnim w cierpieniach, zrobić 

specjalizację, uzbierać pieniążki na nowy zestaw LEGO z serii Technic, 
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skolekcjonować wszystkie albumy Billy Idol’a, poćwiczyć wątłe 

mięśnie… Plany zrujnowane! Pójdzie do trumny, potem w piach! 

Powiedzą: „Taki młody… Śmierć nie wybiera! Przeznaczenie, panie!”. 

Następnie zapomną. 

 

Skowyty zaniepokoiły starego, który z zainteresowaniem zajrzał do 

pokoju syna. Czego chlipiesz? On niezdrów, umiera na coś… Pomocy! 

Ojciec stanął na wysokości zadania: zaserwował polopirynę, pomógł 

pokuśtykać do windy, zawiózł do przychodni. 

 

Lekarz dręczył dociekliwością. Co jest grane? Oj boli, panie doktorze, 

tak boli… Gdzie boli?! Wszędzie boli… Jak to „wszędzie boli”?! No 

tak to, całe ciało boli… A gdzie najbardziej boli?! Nie wiem, nie 

wiem… Przecież musi być miejsce największej boleści?! Nie ma 

takiego miejsca, po prostu wzdłuż i wszerz boli… 

 

Medyk dał spokój interlokucji z wariatem. Począł tykać pacjenta to tu, 

to tam, aż nacisnął okolice krocza: tym razem niedysponowany 

zareagował rykiem rozsierdzonego King Konga, zaś badający prysnął w 

kąt gabinetu, inaczej oberwałby w mordę. 

 

Po krótkim wywiadzie, oględzinach oraz delikatnym obmacaniu, padła 

diagnoza: zapalenie najądrza. Skrzyknięto praktykujących studentów, 

aby zaprezentować przypadek – 8 par oczu lustrowało z 

zaintrygowaniem genitalia Grzesia. Każdy pragnął ująć mosznę w 

dłonie, pougniatać jądra w celu zweryfikowania konsystencji 

patologicznego jaja, doświadczyć grymasów udręki delikwenta. W 

czasie procesu inspekcji ich twarze, przyozdobione dwuznacznymi 

uśmieszkami, wyrażały fascynację zmieszaną z ukontentowaniem. 

 

Dostał rozogniający pośladek zastrzyk penicyliny, wykład na temat 

odpowiedzialnego zachowania seksualnego, folderek ze zdjęciami 

zadowolonych obywateli plus instrukcją obsługi prezerwatywy, parę 

kondomów do kieszeni, termin wizyty kontrolnej, grzmotnięcie w 

łopatki na pocieszenie. 
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Przejścia w poradni poważnie nadwątliły jego przekonanie do 

szlachetnej dyscypliny, jaką niby była medycyna. 

 

Leżąc na wznak z rozczapierzonymi nogami, analizował przyczyny 

nieszczęścia. Głupi Miras ściągnął na kameralną imprezkę 2 laseczki, 

podobno kursantki z uniwerku, ale oceniając pobieżnie ich elokwencję 

Grzesio doszedł do wniosku, że projekt edukacji porzuciły w szkole 

podstawowej. Wątpliwości co do erudycji panienek rozwiała jednak 

wódka Wyborowa: po kilku kieliszkach zmienił zdanie radykalnie, sam 

oskarżając się o bezpodstawne wątpliwości, ponieważ dyskusje z 

dziewczynami autentycznie należały do kategorii inteligentnych. 

Ponadto (zupełnie niespodziewanie!) wyszczuplały, natomiast 

wydzielany przez nie odór, omylnie zwalany początkowo na tanie 

perfum, nabrał ponętnej woni. Emanowały swobodę, co bardzo 

ułatwiało komunikację werbalną tudzież fizyczną. Zaproponowały 

wspaniałomyślnie pląsy – nie durne podskoki w takt muzyki disco, lecz 

zmysłowy akt taneczny, gdy partnerów przenikają nuty doskonałej 

kompozycji, ciepło wtulonych w siebie ciał, wibracje rozpędzonych 

serc, płomienie nadchodzącej intymności. Mirek, wisząc na swojej 

wybrance, gustownie podkreślał romantyczność chwili: mrugał do 

Grzesia porozumiewawczo, szczerzył łobuzersko zęby i zachęcał: 

„Język laryngologa, bracie! Język laryngologa!”. 

 

Dalsze wspomnienia uległy zatarciu, aczkolwiek tylko do godzin 

porannych, kiedy obudził się z głową cięższą od ołowianej kuli. Obok 

niego spoczywał potwór płci żeńskiej, na którego widok wpierw 

wrzasnął ze strachu, po czym uciekł w siną dal susami kangura, bez 

pożegnań czy dochodzenia wypadków zeszłej nocy – pragnął izolacji na 

drugim końcu świata w podziemnym bunkrze, gdzie nikt go nie 

namierzy. 

 

Tata przerwał nieprzyjemne reminiscencje. Przyszedł z chłopską 

poradą: otóż należy unikać przecierania ślipi, bowiem infekcja posiada 

tendencje translokacji w rejony śluzówek ocznych, co z kolei grozi 

utratą wzroku. Po zaanonsowaniu przeraźliwych wieści, spokojnie 

odmaszerował w kierunku fotela przed telewizorem. 
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Wszetecznica! Zrujnowała przygotowania do egzaminu, roznieciła 

piekielne boleści, wystawiła na pośmiewisko przed kolegami w 

przychodni, przygnębiła, sponiewierała, prawie zamordowała 

bakteriami – nie dość, iż konstytuowała zarzewie tego wachlarza 

tragedii, to jeszcze chce niewinnego człowieka oślepić! Wstrętna, 

podstępna, niehigieniczna, tępa, brzydka jak kwit na węgiel wiedźma! 

On był jedynie uczciwie kującym, zdyscyplinowanym, poczciwym 

żakiem, więc za cóż go zdybała i poczęstowała zarazą?! 

 

Od tamtego pamiętnego dnia postanowił obcować wyłącznie z 

kobietami niebagatelnej kultury, eleganckimi, prezentującymi 

rozstropność, wychowanymi w duchu dbałości o zdrowie, 

doceniającymi szerokie horyzonty mężczyzny. Na przykład Hanka z 

trzeciego, córka nauczyciela fizyki, zawsze przyzwoicie odziana, na 

balangach gustująca w dżinie zakrapianym tonikiem, paląca długie 

Marlboro – klasa całą gębą! Poza tym, zaprzestanie spożywania 

alkoholu, źródła ludzkich dramatów! Tak! No, może oprócz 

wysokogatunkowych win, ewentualnie cenionych odmian szkockiej 
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whisky… Piwko także nie zaszkodzi – wszakże niskoprocentowe, 

nieszkodliwe… Nalewki ponoć korzystne dla układu krążenia, przeto 

nie przystoi wykreślać swojskiego trunku z listy dozwolonych… 

 

Biedaczysko raczkował po mieszkaniu z wielką ostrożnością na 

rozstawionych kolanach, ze stópkami wytkniętymi ku sufitowi. 

Załatwiła go na amen, parszywa gnida! 

 

Nazajutrz opatulił mosznę kłębem waty, założył obszerne spodnie, 

połknął 2 tabletki polopiryny. Powolutku, z namaszczeniem, w 

rozkroku, poczłapał w kierunku dworca kolejki podmiejskiej. Stał przez 

całe 40 minut jazdy, zachowując bezpieczny dystans pomiędzy sobą a 

pozostałymi podróżnymi, balansując na rozkraczonych kulasach przy 

hamowaniu, przyśpieszaniu oraz na zwrotnicach. Dobrnął do gmachu 

uczelni kompletnie wypluty. 

 

Pani adiunkt nie trysnęła zachwytem na widok omdlewającego, zlanego 

potem, zmizerniałego studenta. Pan chory? Tak, bardzo… Wyjątkowo 

wredna angina… Toż pozaraża dzieci na oddziale! Nie, nie kaszle… 

Nietypowe – bezkaszlowe – zapalenie migdałków… Proszę założyć 

maskę! Oczywiście… Niestety, wedle regulaminu, egzamin jesteśmy 

zobowiązani przeprowadzić! On wie… 

 

Pognała korytarzem ku sali wypełnionej żelaznymi łóżeczkami, w 

których tkwiły brzdące otoczone ścianami solidnych prętów. Grzesio 

podążył za nią tiptopkami. Wskazała ręką jednego z berbeci, rozkazała 

zdiagnozować, zniknęła ze sceny. 

 

Szkrab miał roczek, zatem nie był wybujale rozmowny, za to fale 

dźwiękowe jego donośnego beku rezonowały na grzesiowych jądrach. 

Najtrudniejszy aspekt pediatrii, nie do przebrnięcia przez wielu: 

pacjenci nie obwieszczają konkretnych skarg zrozumiałym językiem, 

tylko monotonnie płaczą. Na domiar złego, w czasie badania przycisnął 

krocze do stalowych rur. Poleciały przekleństwa pod adresem bogu 

ducha winnego bobasa, który jakimś cudem uniknął uduszenia dłońmi 

młodego adepta medycyny. 
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Po paru mintach jęków, przeplatanych pieszczeniem poranionych 

genitaliów, zagłębił się w notatki lekarskie. Im dłużej studiował 

przeklętą historię przypadku, tym mniej rozumiał. Stosy wyników 

badań dodatkowych nie pomogły, chociaż świetnie pogłębiły 

dezorientację. Zero hipotez – dedukcyjna czarna dziura, wysysająca 

resztki koncepcyjnego animuszu z mózgu. 

 

Nabazgrał parę spostrzeżeń na kartce papieru i tempem żółwia 

podreptał do gabinetu na spowiedź. Dziecię miało niezwykle rzadką 

patologię krwi (do dzisiaj nie potrafi przypomnieć sobie, co to takiego 

było). Wyemancypowana pani adiunkt nie pozostawiła na pechowcu 

suchej nitki, zalewając go mieszanką mian z danymi. Słabym głosikiem 

bąkał o braku wiadomości w podręczniku-cegle, jednakże ona 

przytargała tomiszcze na biurko, otworzyła migiem na właściwej 

stronie, następnie podsunęła dowód rzeczowy pod sam nos Grzesia. Na 

jego obronę, informacje na temat efemerycznego schorzenia zajmowały 

z 20 linijek tekstu, czyli w kontekście pediatrycznej biblii stanowiły 

przysłowiową kroplę w oceanie. 

 

Wysłuchał krytyki dotyczącej swego fatalnego poziomu wiedzy, 

zaaprobował powtórne podejście do sprawdzianu za tydzień, 

zainkasował kopa w tyłek, pojechał zdegustowany do chałupy. 

 

Ból ustąpił po 3 dobach, a z nim pokusy zamordowania lafiryndy z 

imprezy, roznosicielki zarazka mąk ludzkich. Energia do powtórzenia 

przepastnego materiału wyparowała – zrezygnował z wysiłków 

dokumentnie, poddając się perspektywie 2 terminu we wrześniu. 

Pioruńskie przeznaczenie… 

 

Pediatrię cechowała pewna nietypowość, mianowicie zaliczenie części 

praktycznej egzaminu przeważało szalę na stronę finałowego sukcesu. 

Faza teoretyczna polegała na przepytaniu z tzw. propedeutyki chorób 

dziecięcych, czyli podstawowych doktryn postępowania 

terapeutycznego zawartych w niedużym skrypcie – spacerek nad 

brzegiem morza. Inne przedmioty promowały ważność fazy 
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teoretycznej, toteż początkowe zwycięstwo na polu klinicznym nie 

oznaczało nic. 

 

Z powyższych przesłanek Grzesio nie pokładał nadziei w fuksie, 

zwłaszcza po totalnej kompromitacji w inauguracyjnym występie: baba 

wynajdzie kolejny unikat patologiczny, udawadniając dosadnie 

niższość facetów względem Amazonek. Jedna zniszczy najądrze, druga 

obskubie z męskiej dumy. Przeczytał zaledwie te 20 przeklętych linijek 

tekstu, zakodowawszy je z efektywnością komputera. 

 

Spędził tydzień wypoczywając, oglądając filmiki, gaworząc z 

kumplami, wałęsając się po mieście. Nieuchronnie nadciągnęła data 

egzekucji – dotrzymał słowa i pojechał pro forma na rozstrzelanie. 

 

Tym razem pani adiunkt nie zawlokła go do żadnego gówniarza, ale 

posadziła na krześle, poczęstowała herbatką, zagaiła o rodzinę. Węszył 

podstęp: rozluźnia skazańca przed zadaniem znienacka ciosu nożem w 

szyję. Ona tymczasem zadała identyczne pytania, jakie zawalił podczas 

debiutu. Odpowiedział bezbłędnie. Skwitowała spotykanie 

stwierdzeniem: „Widzi pan? Przecież można się nauczyć, 

nieprawdaż?”. Poprosiła o indeks, wstawiła 4, pogratulowała, 

pożyczyła miłych wakacji. Seans trwał 15 minut. 

 

Uwierzył w cuda… 

 

Przebaczył wspaniałomyślnie nawet tej dziewczynie, która 

poczęstowała go mikrobem: wszak bezdyskusyjnie oblałby za 

pierwszym razem – nawet z jajami tryskającymi zdrowiem. 

 

 Dermatologia 

 
Zmiany na skórze opisywane są językiem koneserów obrazów 

abstrakcyjnych: zlewające się wykwity żółto-brązowe, mimochodem 

wpadające na obrzeżach w tonację bordową; czerwono-sino-brunatne 

pobrużdżenia, pokryte lśniącym naskórkiem, przechodzące dyskretnie 
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w zdrową tkankę; niedbale rozsiane karmazynowe plamki, nakrapiane z 

cicha akcentami makowymi, o nieporządnie postrzępionych rąbkach. 

Charakterystyka patologii zmienia klimat z poetycznego na geologiczny 

przy próbach deskrypcji trójwymiarowej: rozpadliny o kaskadowych 

ścianach, obejmujące głębsze pokłady; skorupowate wyniosłości, 

powstałe wskutek zasychania na powierzchni ropy; ubytek o 

architekturze krateru, sięgający warstwy kolczystej.  

 

Po przeczytaniu informacji na temat pierwszego tuzina chorób, w 

mózgu Grzesia zagościł pejzaż dziwnych struktr o rozmytej 

kolorystyce. Atoli zadbano o uproszczenie procesu studiowania poprzez 

prezentację zdjęć nieszczęśników z podniszczoną cerą: każda fotografia 

była czarno-biała. 

 

Dumał nad chytrym sposobem wbicia w łeb tint tudzeż ukształtowania 

poszczególnych zwyrodnień skórnych. Poleciał tedy do sklepu 

papierniczego, gdzie nabył worek pisaków i zakreślaczy. Później, z 

wyciągniętym w skupieniu jęzorem, począł mozolnie barwić linijki 

tekstu, aby utrwalić wiadomości drogą pamięci wzrokowej. Pod koniec 

zabawy każda kartka przypominała paletę akwarelisty, jedna strona 

podobna do drugiej w tym sensie, że wszystkie upstrzone tęczowymi 

pasmami o rozmaitych konfiguracjach. 

 

Rozróżnienie dolegliwości na matrycy objawów spełzło na niczym, 

bowiem pacjenci narzekali wyłącznie na swędzenie, co oczywiście 

prowokowało próby ukojenia dyskomfortu poprzez rozdrapywanie 

dokuczliwego miejsca do krwi. Nader to ubogi wachlarz symptomów. 

 

Przeleciał podręcznik uczciwie 4 razy, powtarzał na głos, malował, 

robił notatki - po 2 tygodniach katorgi rozumiał dokładnie tyle samo, ile 

w okresie przedszkolnym. Po prostu dermatologii nie sposób było się 

nauczyć - kropka. Sęk tkwił w nielogiczności materiału - zbioru 

subiektywnych komentarzy odnośnie przypadkowych w prezentacji 

skórnej efektów zaburzeń metabolicznych, zakażeń, zatruć, alergii, 

ukąszeń itd. Brak związków przyczynowo-skutkowych oraz 

arbitralność opisów doprowadzał racjonalną naturę Grzesia do 
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rozpaczy. Równie dobrze mógłby dokładać starań pojęcia krojów 

konfekcji damskiej. 

 

 
 

Samopoczucie pogarszały opowieści o egzaminatorze - wiecznie 

rozsierdzonym knypku, odsyłającym regularnie połowę kursantów na 2 

termin. Niezależnie od pory roku bądź indagowanej grupy, odprawiał z 

kwitkiem 50% nieboraków, jak wynikało ze skrupulatnych statystyk 

prowadzonych na uczelni. Nieobiektywny typ oblewał w teatralnym 

stylu: chwytał się kurczowo za resztkę włosów w geście przerażenia 

głupotą niedoszłych lekarzy; sarkastycznie kpił z niepoprawnych 

odpowiedzi; posyłał gniewne spojrzenia; wybuchał szyderczym 

rechotem. Sporadycznie robił większe przedstawienie, gdy 

dramatycznym piskiem nakazywał struchlałemu studentowi 

opuszczenie gabinetu. Zaatakowany pechowiec pryskał migiem na 

zewnątrz, a za nim frunął indeks z dwóją, który uderzał z impetem w 

przeciwległą ścianę korytarza, by potem, wachlując w powietrzu 

pomiętolonymi kartkami, spaść beznadziejnie na posadzkę, 
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uwypuklając tym samym upodlenie pokonanego. Biedaczysko z 

upokorzeniem podnosił wywalony z obrzydzeniem rekwizyt, pakował 

do torby pokolorowaną własnoręcznie pozycję „Choroby skóry”, 

wychodził cicho z budynku ze zwieszoną głową. Kurtyna zapadała... 

 

Zniechęcony legendami o profesorze-kretynie, wszedł do gmachu 

katedry bez szczególnej tremy. Złożyl wynik końcowy całkowicie na 

łaskę przeznaczenia, a rozgardiasz wokół ustalania sekwencji 

wkraczania do jaskini karłowatego tragika zignorował. 

 

Tandetny nastrój poprawiło wkroczenie na scenę duetu Lilki z Anią. 

Rejterowały razem w góry na narty tego samego popołudnia, toteż 

przyszły przygotowane do wojażu. Wyglądały prześlicznie w 

sezonowych, napompowanych kurtkach, zaś ich seksowne buźki 

wystawały zaczepnie z kapturków obrzeżonych futerkiem. Zimowa 

kreacja potęgowała atrakcyjność tych już pięknych dziewczyn, 

przynajmniej tak uważał Grzesio, potencjalnie z uwagi na 

rozgalopowaną wyobraźnię odnośnie detali ukrytych pod grubymi 

warstwami odzienia. Niestarannie rzuciły wypożyczone deski z kijkami 

na podłogę pod ścianą, zdjęły plecaki, rozpięły skafandry. Wesoło 

oznajmiły, iż przyszły zaledwie dla przyzwoitości - wcale im nie zależy 

na zdaniu głupiej dermy. Nie umieją nic, więc im szybciej, tym lepiej, 

aczkolwiek mogą stawić czoła pajacowi jako ostatnie, ponieważ pociąg 

odjeżdża dopiero za 5 godzin. 

 

Bezczelność tych kociaków zaintrygowała (w zasadzie podnieciła) 

Grzesia. Rewolucyjne nastawienie czyniło z nich zbuntowane boginie, 

niezastraszone męskim ego dziwotwora, oczekującego na ofiary w 

pieczarze. 

 

Tymczasem szef testował po 6 osób naraz. Facet miał wprawę w 

przesiewie: oblewał metodycznie połowę klientów, toteż tłum 

oczekujących wartko topniał. Grzesia zwerbowano do sekstetu 

zamykającego kolejkę, którego pora nadciągnęła już po godzinie. 

Niespotykana efektywność egzaminatorska! 
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Nie zdążył nawet dobrze usiąść, kiedy otrzymał inauguracyjną zagadkę 

do rozwikłania. Padło pytanie o choróbsko o swojsko brzmiącej nazwie. 

Zamknął oczy, panicznie poszukując w pamięci jednego z 

wielobarwnych paragrafów, pasującego do zagadnienia (nagłówka). 

Niestety, oprócz bezładnego melanżu odcieni nie zobaczył nic więcej. Z 

trudem wyszperał kawałek, który potrafił swobodnie wyrecytować, 

aczkolwiek dotyczył on diametralnie innej patologii. Wyssany z 

rozsądnych koncepcji, począł bezwstydnie przytaczać treść 

bezsensownego znaleziska. Mógłby z równorzędnym efektem gaworzyć 

o, powiedzmy, obyczajowości afrykańskiego plemienia Zulu. W 

desperacji kombinował wytłumaczenie, że niby pomylił choroby. 

Ojejku! Pomieszał fakty z nerwów, he he! Nie miał jednakże żadnego 

planu na wypadek akceptacji przez profesora szczwanego 

usprawiedliwienia, co zaowocowałoby przyzwoleniem na powtórną 

odpowiedź. 

 

Nie w ciemię bity dydaktyk przerwał popisy krasomówcze Grzesia po 

30 sekundach tonem klarownie cynicznym: „Wspaniale! Wystarczy! To 

ja już panu dziękuję!”. Wpisał coś nerwowym ruchem w indeks, 

następnie kontunuował sondaż reszty skazańców, pozostawiając 

naciągacza sam na sam z ponętnym krajobrazem na oknem. Płatki 

śniegu goniły się nawzajem, łobuzersko zapraszając do skorzystania z 

zimowej aury: „Chodź do nas! Zjedź na saneczkach z górki! Strąć 

puszystą czapę z gałęzi świerczka! Ulep bałwanka! Rzuć kuleczką w 

kolegę!”. Cóż, miast rozkoszy styczniowych wakacji, on będzie 

analizował grudki, bąble, owrzodzenia, nadżerki, guzki i pozostałe 

pierdoły. 

 

Po pierwszym kółku pytań, wzrok pryncypała ponownie spoczął na 

Grzesiu. Założył nogę na nogę, splótł dłonie na chudym brzuchu, zaczął 

balansować na tylnych nogach krzesła - ucieleśnienie 

dermatologicznego boga. Po chwili dywagowania z przymrużonymi 

ślipiami okazał łaskę władcy dla śmierdzącego pachołka: „Dam panu 

szansę, niech tam! Wstrząs anafilaktyczny - zasuwaj pan!”. 
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Oczywistą intencją złośliwego szefa było pogrzebanie chojraka Grzesia 

z kretesem, lecz spudłował fatalnie. Anafilaksja ma przyczynę w 

nadwrażliwości na alergen (czynnik wywołujący dysfunkcję - lek, 

produkt żywnościowy, jad owadów itd.), prowokującej lawinowo 

progresywny zespół objawów. Typową ilustrację stanowi ukąszenie 

uczulonego osobnika przez pszczółkę, doprowadzające do rozlanego 

obrzęku. Opuchlizna groteskowo deformuje facjatę, wzniecając 

kawalkadę żarcików ze strony obserwatorów, ale to nie finał cierpień 

ugodzonego żądłem, albowiem pęcznieją równocześnie inne części 

ciała, na przykład krtań (organ niezmiernie istotny do artykulacji 

dźwięków, czyli ględzenia bzdur albo jodłowania). Strategiczne 

umiejscowienie wokalnego narządu ponad tchawicą, na drodze 

przepływu powietrza z ust do płuc i z powrotem, jest niefortunne dla 

alergika - rozdęcie strun głosowych rygluje cyrkulację tlenu, 

pierwiastka poniekąd ważnego dla niezmąconej pracy organizmu 

człowieka. Poszkodowany wybałusza gały podczas daremnych 

wysiłków oddychania: bardzo chce, aliści nie daje rady. Gapie urywają 

dowcipkowanie właśnie w takim momencie, robiąc kupkę w majtasy ze 

zgrozy. 

 

Sam wstrząs anafilaktyczny wchodzi w skład kompetencji 

anestezjologicznych, gdyż dermatolog nie potrafi założyć kroplówki, 

nie wspominając nawet o zaintubowaniu umierającego, natomiast 

interpretacja kontrastów reakcji różnych ludzi na identyczne alergeny 

(lokalne zaczerwienienie versus metamorfoza w balon z pełną zapaścią 

funkcji biologicznych) leży w nauce o odporności - immunologii - 

sekretnym hobby Grzesia. W tajemnicy nabył parę tomiszczy z tej 

dziedziny, które zafascynowany pochłaniał wieczorami przy muzyce 

Pink Floyd, Ultravox, The Alan Parsons Project względnie innych kapel 

tamtych czasów. Istne zboczenie: zamiast czytać magazyny 

młodzieżowe, beletrystykę czy Playboya, on dla rozrywki zgłębiał 

tajniki wąskiej dyscypliny badawczej, zaś szczególiki miał 

skondensowane w opuszku małego palca. 

 

Sugerując wstrząs anafilaktyczny gwoli ostatecznego dobicia studenta, 

egzaminator otworzył puszkę Pandory. Grzesio wziął głęboki oddech, 
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po czym zainicjował wykład na miarę przemówienia po odbiorze 

nagrody Nobla: eksplikował uwarunkowania fizjologiczne; opisywał 

patogenezę na poziomie wręcz molekularnym; uwypuklił 

dyplomatycznie symptomy skórne; podkreślił dla bajeru znaczenie 

dermatologów w międzydyscyplinarnym postępowaniu medycznym 

(chociaż przecier pomidorowy jest równie niezbędny do napędu 

samochodu); przytoczył najświeższe odkrycia ze świata nauki 

dotyczące nowatorskich terapii; debatował teorie; przytaczał dawki 

zachodnich leków; żonglował wynikami badań dodatkowych. Słowem, 

mówił o rzeczach profesorowi nieznanych, mających źródło w 

specjalistycznej literaturze ponadprogramowej, a nie w pokreślonym 

flamastrami podręczniku akademickim. 

 

Towarzystwo osłupiało w obliczu natchnionej Pytii. Szefa zatkało na 

amen - Grzesio okupował całą przestrzeń tematyczną, pozostawiając 

zero perspektyw manewrowych. Nie było jak zadać pytania, bo 

eksperyment tego rodzaju groził totalnym ośmieszeniem. Wobec 

niekorzystnych warunków ofensywnych, pobity na kwaśne jabłko 

mistrz uniósł delikatnie dłoń na znak „Stop!”, kiwnął głową, kulturalnie 

dokończył egzaminowanie pozostałych studentów, w przestrachu 

grzecznie zaliczył wszystkim egzamin na 4 (bez ponownych propozycji 

dawania „ostatniej szansy”). 

________________ 

 

Zadowoleni czmychnęli na korytarz, a tam... No właśnie, zapomnieli 

o wciąż czekających Lilce i Ani! 

Dziewczyny niezwłocznie podeszły do drzwi. Nie miały sposobności 

zapukać - bóg we własnej osobie wychynął z gabinetu. Stał twarzą w 

twarz z parką pociągających lasek, ubranych w ciepłe kurtki, z szyjkami 

opatulonymi puszystymi szaliczkami, których frędzlowate końce 

hipnotyzująco dyndały na jędrnych piersiach. W tle sterczały narty z 

kijkami, oparte o ścianę, ze spakowanymi plecaczkami nieopodal. 

Facet nonszalancko włożył ręce do kieszeni w stylu ulicznego 

rozrabiaki. 

- Panie czego sobie życzą? - zagaił buńczucznie. 



Modus Operandi grzesiopolak.com 
 

50 

- My na egzamin, panie profesorze - zaszeleściła Lilka. Dyskretnie 

przeciągnęła frazę „panie profesorze”, obniżając przy tym głos prawie 

do szeptu. Jednocześnie zademonstrowała prowokacyjny uśmieszek. 

Szef kołysał wątłe bioderka na rozstawionych kulasach. Grał 

pewniaczka. Wciąż w progu pokoju, ciągnął pogaduszki dalej: 

- Aha, na egzamin... Wobec tego niech pani mi powie łacińską 

nazwę rzeżączki. 

Dla najgłubszego medyka, powyższe pytanie sprawia tyle kłopotu, 

ile podanie własnego imienia. 

- Gonorrhoea - szczerząc białe ząbki, tudzież trzepocząc rzęsami, 

wyszczebiotała Lilka. 

Usatysfakcjonowany szpaner zahaczył z kolei Anię: 

- Pani zna, być może, łaciński termin kiły? 

Następny problem o skali trudności porównywalnym ze 

zdmuchnięciem świeczki. 

- Syphilis - zaświergotała Ania, zagryzając delikatnie dolną wargę. 

- My tu sobie gadu-gadu, a gdzie to się podziały indeksy? 

Wstawił po 4, puścił boginiom oko, pogwizdując pomaszerował w 

stronę oddziału. 

Grzesio wpierw myślał, że halucynuje po stresowym dniu, lecz nie... 

Czyżby profesor należał do fanów narciarstwa?! 

________________ 

 

Ostatnia z przytoczonych opowieści w pełni ilustruje kontrowersję, 

która zatacza obecnie coraz szersze kręgi, a ma związek nie tylko z 

obiektywnością egzaminów (ustnych, pisemnych, testowych), ale i 

skutecznością konwencjonalnego systemu dydaktycznego. 

 

Grzesio osiągnął (i wciąż osiąga) zenit wydajności nauczania 

(przyswajania plus praktycznej aplikacji teorii) wówczas, gdy 

kształcenie wynika z indywidualnego zainteresowania zagadnieniem. 

Co ciekawsze, spontaniczna autoedukacja sprawia frajdę, wrzyna się w 

pamięć na zawsze, natomiast zdobyte wiadomości odstawiają daleko w 

tyle wieloletnich profesorów. 
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Dermatologię zaliczył z powodu szczęśliwego zbiegu okoliczności: 

dostał możliwość odniesienia odpowiedzi do pasjonującego go 

przedmiotu immunologii, przytaczając dane z pozaprogramowych 

publikacji. Inaczej mówiąc, kompletne zbagatelizowanie odgórnie 

wymaganego materiału przyniosłoby tożsamy efekt. Niesprawiedliwym 

byłoby posądzenie biedaka o lenistwo, bo dokonywał akrobacji w celu 

zaabsobowania treści. Zwalanie winy na czarno-białe ilustracje bądź 

fatalny przekaz informacji słowem pisanym także wiedzie donikąd, 

skoro każda książka na temat immunologii ziała podobną 

bezbarwnością (czasy komuny, panie). 

 

8-częściowy tekst „Modus operandi” naświetla parę przykładów 

nastawienia, stronniczości, uprzedzeń lub nawet kaprysów 

egzaminatorów, przeżytych osobiście przez autora. Testy z pytaniami 

zamkniętymi eliminują ludzkie widzimisię, wprowadzając w zamian 

element mechanizacji wdrażania wyselekcjonowanych detali, tłumiąc 

systematycznie naturalny pociąg człowieka do intelektualnej ekspansji 

we własnym zakresie. 

 

Kwestia otwarta do dyskusji. 

 

Lilka i Ania nie zdałyby sprawdzianu pisemnego z dermatologii, co też 

wydaje się Grzesiowi (do dzisiaj) cosik niesprawiedliwe... On by je 

przepuścił na mur-beton! 

 

 
Adam Ciesielski (ur. 1964) jest lekarzem, 

pracującym obecnie w Kapsztadzie, RPA. 

Egzystencja w izolacji od Polski nauczyła go ufaniu 

wewnętrznym instynktom oraz wiary w siebie. Dzieli 

się swoimi emigracyjnymi wrażeniami, 

doświadczeniami z tytułu wychowania syna poza 

granicami kraju, przygodami z lat młodości i swoistą 

filozofią życia na witrynie „Nierówna walka z 

naturą” - GrzesioPolak.com - gdzie można poczytać 

satyryczno-filozoficzne teksty jego autorstwa. 

 

http://grzesiopolak.com/

