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Grzesio w jednej chwili pojął przyczynę swoich doczesnych męczarni! 

 

Dumał przecież często: czemuż nie odnosi wielkich sukcesów w życiu? 

Takie przynajmniej odnosił wrażenie, patrząc na Stevena Spielberga, 

Cristiano Ronaldo, Mikołaja Kopernika, Alberta Einsteina czy innych - 

na przykład Dodę. Dlaczego mu wychodziło mniej fajowo? 

 

Na dodatek ta jego wątłość fizyczna: pomimo wszelkich batalii na 

siłowniach nie został goliatem. 

 

Los mógłby przynajmniej wynagrodzić braki intelektualno-fizyczne 

większą ilością pieniędzy, lecz wiało nędzą. Swojej pracy też nie lubił; 

dziewczyny się za nim nie oglądały; baletu nie kapował; majsterkować 

nie umiał. Cokolwiek by to nie było, co powinno przynieść spełnienie, 

omijało Grzesia niby zarazę, albo uciekało od niego panicznie, gdy 

pragnął to pozyskać. Co za niesprawiedliwy, okrutny byt! 

 

Po dekadach intensywnej analizy osobistej doli, fatum wtryniło 

pechowcowi artykułu na temat olimpijczyków. Po dogłębnej lekturze 

wreszcie pomiarkował, gdzie tkwi sedno sprawy. Nie na darmo starsi 

wiekiem zachwalali pochłanianie wiedzy! 

 

Wyszło na jaw, że współczesna nauka pozwala na wytropienie genów 

siłowo-wytrzymałościowych u wielu sprinterów, narciarzy, 

maratończyków oraz innych wyczynowców. Posiadanie drogocennego 

genotypu oznaczało bycie silniejszym, szybszym, odporniejszym - po 

prostu o niebo lepszym. Specjalne allele obdarzono skomplikowanymi 

nazwami i symbolami, zaś wyceniono na wagę złota. Zawodnicy bez 

tych perełek chromosomowych mogli w zasadzie pozostać w domu, 

celem zoszczędzenia sobie wstydu, narodowi wydatków, wszystkim 

błaznowania na stadionie. 

 

Niektóre luksusowe formacje kodujące miały mocniejsze warianty, 

podobnie do diamentów, klasyfikowanych na podstawie czystości, 

barwy, szlifu, obecności wtrętów, chmary innych właściwości. 



Geny, geny… grzesiopolak.com 
 

2 

Obserwujemy rzekomo brylant, przedstawiający de facto lichotę nie z 

tej ziemi. Tym samym, gen genowi nierówny.  

 

- Analiza pańskiego DNA wykazała obecność łańcucha 

sprinterskiego X. 

- O rany! Fantastycznie! Będę bogatym kadrowiczem! Lecę zakupić 

buty do biegania! 

- Zaraz, zaraz! Spokojnie! Masz pan odmianę D4 - nie A1. Jest pan 

niezły, niemniej jednak nie aż taki dobry. 

 

Gość uraczony genami z najwyższej półki ma resztę w głębokim 

poważaniu. Kiedy właściciele tandetnych odmian zaiwaniają za 

czterech, trenując do ostatniego tchu, wegetując przy okazji na 

spartańskiej diecie warzywno-białkowej, rasowy geniarz wykona parę 

przysiadów, potruchta dla rozgrzewki, zagryzie batonikiem Mars, 

następnie wygra tak czy siak. Osobnicy pozbawieni danego szyfru 

korpuskularnego mogą od razu zwinąć żagle - powinni raczej pójść na 

ryby, co wymaga mniej wysiłku, nie podnosząc przy tym poziomu 

stresu do stopnia gwarantowanego przez olimpiadę. 

 

Grzesio czuł się oszukany przez genetykę, niwelującą brutalnie czar 

zawodów sportowych. Od tego momentu zawsze będzie dywagował 

nad tym, kto ma jakie wdzianko deoksyrybonukleotydowe - nie nad 

tym, kto szybciej zasuwa albo zręczniej ciska kulą. Talent, względnie 

trening, są drugorzędne, skoro transkrypcja DNA decyduje o 

przewadze. 

 

Ostatnio zabrakło mu języka w gębie podczas oglądania gimnastyczek, 

demonstrujących ileś tam salt w powietrzu z wyprostowanym ciałem, 

wirując jednocześnie wielokrotnie wokół własnej osi. Prezentowane 

wygibasy przeczyły podstawowym zasadom fizyki, wymagając 

równocześnie koordynacji charakterystycznej dla polującego jastrzębia. 

 

Chcąc policzyć ilość fikołków i zawirowań, musiałby oglądnąć 

transmisję w mocno zwolnionym tempie, z liczydłem w ręku. Nie 

mówiąc już o ćwiczeniach z piłeczką, którą podrzucały na wysokość 
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paru pięter, by ją potem złapać pomiędzy pośladki - nie spozierając w 

ogóle w górę! Zaiste, dziewczyny uzewnętrzniały zdolności 

radiolokacyjne nietoperzy! Za cholerę nie rzuciłby piłką, choćby 

tenisową, równie wysoko. Nawet jeśli osiągnąłby cudem sukces, 

potrzebowałby ogromnego kosza, aby spadający obiekt zgarnąć - 

zakładając oczywiście, iż zdążyłby podeń pogalopować. 

 

Gimnastycy umieli utrzymać pozycję poziomą w powietrzu na kółkach, 

wbrew prawom grawitacyjnym. Dla Grzesia, samo wiszenie na rękach 

w pozycji pionowej wyglądało na wyczyn ponad ludzkie siły. Poza tym 

doznałby zawrotów głowy - przypuszczalnie również zwymiotował - na 

podobnym pułapie. 

 

Pokazywano też facetów skaczących na trampolinie pod sam dach auli, 

robiących niemożliwą ilość łamańców w drodze do góry i na dół. 

Gdyby Grzesio poszybował hen pod sufit hali, to w żaden sposób nie 

trafiłby z powrotem w trampolinę, spadając raczej w publikę z 

rozczapierzonymi kończynami. Za lotu wykonałby bezbłędnie jedynie 

wrzask przerażenia. 

 

Biegaczy potrafiłby dogonić chyba samochodem, bowiem rower był 

zbyt wolny, natomiast na motorze by się zabił.  

 

Do tej pory podziwiał wyczynowców za krzepkość połączoną z 

gibkością; chwalił ich hart ducha, przygotowania, bojowość; klnął 

własne lenistwo za brak równorzędnego zapału. Na nieszczęście (a 

może na szczęście) przeczytał rozprawkę o genach, upuszczającą parę 

uwielbienia dla sportsmenów bezpowrotnie. 

 

- Ty, patrz! Ale ten zasuwa!  

- E tam... On ma gen ZRT-277-H... 

- Aha! No popatrz, popatrz! Pono zdolniacha, a wyszło szydło z 

wora: ordynarna bujda na resorach! 

- To dla niego pryszcz... Spacerek... 



Geny, geny… grzesiopolak.com 
 

4 

- Coś niesamowitego! Spryciarz się znalazł! Zwykłe kanciarstwo! 

Typkom tego pokroju nie powinni absolutnie zezwalać na 

współzawodnictwo! Mistifikator! 

- Jasne... Psują imprezę, oszusty jedne... 

 

Dumał, że dysponenci wyborowych łańcuchów alodialnych 

rozporządzali niesprawiedliwą przewagą dzięki opatrzności: dominacja 

na stadionach była praktycznie losowa, bo łaskawa ręka natury ustawiła 

ich w lepszej pozycji. Danie równych szans może nastąpić tylko 

poprzez oddzielenie pełnokrwistych od bezgenowców, a ponadto dalszą 

kategoryzację posiadaczy rodowodów według genotypu (homozygoty 

versus heterozygoty) plus siły ekspresyjnej bloku DNA. Zawody 

uległyby wówczas poważnemu wydłużeniu. 

  

- Proszę Państwa! Za chwilę będą startować do biegu na 400 

metrów heterozygoty Percka-G66α, siła ekspresji 3 według skali 

Adamsa. 

 

- Widownia dzisiaj pustawa. Nie dziwota, ponieważ kulą rzucają 

bezgenowce. Toż ja bym dalej rzucił, he he! 

 

- Reprezentantka Monarchii Bezprawii została zdyskwalifikowana 

za użycie szczepionki wirusa eskalującej aktywność odwrotnej 

transkryptazy przy locus Δ11 chromosomu 6, co zaowocowało 

dogenowaniem Nequ Supra. Tym samym, rezultaty finału w skoku 

wzwyż homozygot w grupie o ekspresji fenotypowej 4 przedstawiają 

się następująco: ... 

 

Grzesio odetchnął z ulgą. Dociekł podłoża swojego atletycznego 

dziadostwa: brak odpowiednich genów w jego indywidualnym 

zestawie. Natychmiast poleciał do sklepu po czekoladę, rezygnując 

jednocześnie z pójścia tego dnia na siłownię. Toć jako agenowiec nie 

ma perspektyw: jest niemocarny i niemocarnym pozostanie. 
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Za godzinę, rozluźniony, z wielkim uśmiechem na twarzy, kombinował 

dalej, zajadając pralinki. Przesadził z asumpcjami o rasowych 

indywiduach olewających trening: wszak mięśnie muszą jakoś rosnąć. 

Poza tym, nikt nie opanuje poziomego sterczenia na kółkach poprzez 

siedzenie na fotelu przed telewizorem, oglądając pokrewne sztuczki - 

trzeba zakasać rękawy, w końcu zawisnąć. 

 

 
 

Nie odstępowało go jednak przekonanie, że delikatesowy asortyment 

genetyczny powoduje praktykowanie dowolnej dyscypliny łatwiejszym, 

przyjemniejszym, bardziej dochodowym. W tym miejscu dotarła do 

Grzesia prawda podstawowa: trzeba mieć informacje o fakcie władania 

specificznym genem. Nowina warta fortuny! Znając sekrety własnych 

chromatyd człowiek wie, gdzie podążać: co studiować, co w sobie 

doskonalić, jak żyć! 
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Raptem przestał przeżuwać cukierki, zamierając dokumentnie. Głowę 

bidaka rozrywała burza myśli. Piszą w felietonie o niciach DNA 

wzmacniających tężyznę, aliści istnieje plejada innych dziedzicznie 

modyfikowanych charakterystyk homo sapiens, o których milczą 

niczym zaklęci! Jeżeli orientują się w lokalizacji alleli 

odpowiedzialnych za nieprzeciętne tryumfy w rzucaniu oszczepem bądź 

lataniu na nartach, to co jeszcze kumają, ale nie zameldują?! 

 

Wiedza jest potęgą - zwłaszcza ta nieudostępniona pospólstwu. Egipscy 

kapłani potrafili z perfekcją przewidzieć zaćmienia Słońca, co 

wykorzystywali bezwzględnie, ażeby targać ludzi za pysk. 

Kiedykolwiek zbuntowany naród przeklinał zacnych powierników 

boga, oni zwoływali wszystkich do kupy - akurat w dzień zaćmienia. 

 

Spotkania władzy z obywatelami reklamowano pod płaszczykiem 

charytatywności elit - ich wielkej chęci zinternalizowania zagwozdek 

ludu. Póki co spryciarsko podżegali masy do większego gniewu. 

Przekonywali, co zwykle praktykują politycy, jakoby bieda, głód, 

choroby ewentualnie inne nieszczęścia prowokowane były czynnikami 

poza ich kontrolą - oni sami niewiniątka. 

 

W starożytnym Egipcie, uniwersalny element sprawczy wszelkich 

dramatów, krzywd, niedoli i smutku stanowił, oczywiście, bóg. Mieli 

zresztą wiele bóstw do wyboru, gdy raptem pragnęli przylepić winę do 

jednego z nich. Stali w prześwietnych szatach, obwieszeni klejnotami, 

wypielęgnowani na podobieństwo gwiazd holywoodzkich, z 

przepysznymi lektykami zaparkowanymi w pobliżu, prawiąc o furii 

niebios do coraz bardziej rozwścieczonego tłumu. 

 

Ludziska węszyły przekręt: wygrażały pięściami, plując na kapłanów, 

przy okazji na twory mitologiczne. Żądali prawdy, sprawiedliwości, 

podzielenia się kasą. Ciekawe: w porach biedy - od zarania dziejów do 

dzisiaj - ciżby zaczynają znienacka logicznie myśleć, wyraźnie 

dostrzegając taktyki robienia w konia. 
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Kapłani reagowali, przestrzegając przed nadchodzącą jeszcze większą 

złością sił nadprzyrodzonych: wszakże Pan spoziera z niesmakiem na 

bezczeszczącą go swołocz. 

 

Rozjątrzenie plebsu rosło. 

 

Sytuację wyreżyserowano do perfekcji: w momencie, kiedy masy 

zaczęły sypać kamieniami, zapadała nagle ciemność. W przypadku 

braku odpowiedniej informacji astronomicznej, zaćmienie Słońca 

wywołuje zrobienie kupy w majtasy ze strachu. Trzeba sobie wyobrazić 

scenerię horroru: nastaje noc w dzień z tajemniczego powodu. Na 

dodatek, wielebni zaczynali zawodzić: „Oto wola wszechmogącego! 

Oto jego gniew! Od teraz nie będzie u nas światła, kretyni! Nastąpi 

mrok nieprzerwany! Cały bigos przez was, wy idioci! Mata, czego 

chceta!”, co podkreślało prawdziwość ich wcześniejszych pouczeń. 

 

Nielotny gmin zaczął panikować, padać na kolana, błagać 

doprowadzoną do szewskiej pasji bozię o przebaczenie, a tu nic: dalej 

egipskie ćmy. 

 

Duchowni zadawali ostateczny cios: „Myślicie, że Stworzyciel ma dla 

was czas, motłochu?! Przed chwilą na niego charkaliście, 

obsmarowywaliście imę jego, czego więc teraz oczekujecie?! 

Wyłącznie my znamy sposoby na przekonanie go ku zmianie zdania, 

jednakże wisi nam sprawa kalafiorem! Ile razy mamy się dla was starać, 

za was płakać, za was cierpieć?! Zresztą, po co?! Znowu w nas, 

niewdzięcznicy, kamlotami będziecie ciskać, piramidy demolować!”. 

 

Proletariat błagał lobbystów o wstawiennictwo do Pana, przysięgając na 

groby przodków: już nigdy nie będą tacy niegrzeczni! Propagandziści w 

końcu pękali ostentacyjnie pod presją, bo zaćmienie mogło ustąpić, 

rujnując farsę na amen. Oczywiście, słońce wyszło po paru rytualnych 

przytupach, za co lud pałał wdzięcznością bez granic, gotowy na 

wszelkie poświęcenie, uwzględniając pójście na gospodarkę 

oszczędnościową. 
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Po przedstawieniu gawiedź poczłapała do swoich zdezelowanych 

chałup, kapłani zaś chrząknęli, wgramolili grube cielska na lektyki, 

pojechali na wino. Nie ruszyli palcem, aczkolwiek przekonali rzesze do 

subordynacji! 

 

Wiedza jest potęgą! 

 

Powyższe hece odstawiano dawno temu pod piramidami. Ciekawe, ile 

nowinek nagromadziły elity o wszechświecie do obecnej ery? 

Bezdyskusyjnie, nie siedzą na statkach kosmicznych w celu malowania 

pejzaży, wzdychania do widoków, klecenia wierszy pod tytułem 

„Mgławica dziewica”. Nie wylatują też tam na godzinkę lub dwie - cież 

kiblują miesiącami w orbitalnych kapsułach, nie wspominając o zdalnie 

sterowanych sondach, przekazujących tysiące danych nazad do centrum 

dowodzenia non stop. „Oni”, dla zatuszowania prawdziwych intencji 

roboty w próżni, wyświetlą wieśniactwu parę standardowych fotek w 

sieci. 

 

 „Proszę bardzo: nebula! Kolorowa, nieprawdaż?” 

 „Ten ledwo widoczny punkcik obrazuje Ziemię z daleka! 

Dostrzeżmy mikroskopijność matczynej planety w bezmiarze Drogi 

Mlecznej!” 

 „Unikatowe zdjęcie koniuszka siódmej anteny naszej sondy! Proszę 

zwrócić uwagę na gwiazdy w tle!”. 

 

Nie grzeszył niegramotnością o kalibrze pozwalającym na nabicie go w 

butelkę! O nie! Te konspiranty na mur dysponowały niezgłębioną 

erudycją, milcząc dla zmyły. Gwoli ilustracji: w trakcie drugiej wojny 

światowej skonstruowali radar pasywny, wykorzystywany później 

ukradkiem (w okresie pokojowym) do namierzenia każdego samolotu, 

24 godziny na dobę, w całej ziemskiej przestrzeni powietrznej. Jakby 

chcieli, przydybaliby Grzesia zasuwającego czekoladę na kanapie, 

oskarżając w konsekwencji nieboraka o złamanie danego sobie słowa o 

zdrowym odżywianiu. 
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Doszedł do niepodważalnej konkluzji: wstrętni spiskowcy 

zabunkrowali zdecydowanie więcej detali o genach, niż publicznie 

ogłaszali. Zmapowali DNA dekady temu, wydając miliardy dolarów, by 

potem nabrać wody w usta. 

 

- No jak tam? Odwzorowaliście tę helisę? 

- No, owszem... 

- No i co? 

- No i nic! Fajna ta helisa... 

 

Niedawno chłonął internetowe wydanie gazety izraelskiej: ponoć Żydzi 

są zasadniczo bardziej inteligentni niż inne maści do kupy wzięte, gdyż 

mają deklasujące DNA. Pisano o szczątkowej frakcji genomu - 0,1% - 

zawierającej 3 miliony par nukleotydów! Według ekspertów, pozostałe 

99.9% DNA nie ma wpływu na różnice gatunkowe czy intelektualne. 

Monstrualne tomiszcze na powyższy temat wypocili. 

 

Co za pech: do rodowodowego Hebrajczyka mu daleko, więc 

ewidentnie ma nijakie, markotne, beznadziejne, drugo- bądź 

trzeciorzędne, wschodnioeuropejskie geniki, natomiast wyznawcy 

judaizmu dzierżą istne geniszyska! 

 

Nabrzmiewał w nim bunt: to on, nieborak, wypruwał sobie żyły, 

pozbawiony wskazówek dotyczących osobistego garnituru 

dynastycznego, zaś „oni” cicho siedzą! Mozolnie, metodami prób i 

błędów, docieka swych talentów, potencjalnych zdolności manualnych, 

najtrafniejszych hobby, tymczasem „oni” mogliby sprawdzić jego 

kompozycję patrymonialną w try miga, doprowadzając w ten sposób do 

wiekuistego szczęścia. Zasuwa, osiołek, wykonując zawód, którego nie 

lubi, a snadź należy do kasty nad wyraz efektywnych operatorów 

dźwigowych, z predyspozycjami rozwoju ognistej pasji w tymże fachu? 

Może właśnie pracę na żurawiu wykonywałby z werwą? 

 

Z pewnością funkcjonuje stenogram molekularny, czyniący człowieka 

dźwigowym doskonałym. Gdyby wiedział, od strzału poleciałby tyrać w 
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porcie lub na budowie - za jego kunszt płaconoby miliony! Zostałby 

wygą znanym globalnie! 

 

Może ma helisę flecisty wirtuoza? Może byłby najlepszym w historii 

kamieniarzem? Prześwietnym dyrygentem? Nietuzinkowym filatelistą? 

W jaki sposób miałby tego w pojedynkę dociec? Musiałby 

eksperymentować w nieskończoność, licząc na fuksa wyszperania 

swojego powołania. Oszczędziliby mu znoju - zmapowaliby go! Co 

„im” zależy?! Nie włodarzy bodaj smykałką wykrycia w czym jest 

mistrzem, boć ani chybi operuje gen wyostrzający węch na własną 

biegłość. Nawet tego klucza natura go pozbawiła, podczas gdy on bogu 

ducha winny! 

 

Każdy obywatel powinien mieć prawo do orientacji, co w nim siedzi - 

inaczej uczestniczymy w bezładnej szamotaninie robiąc nie to, co 

powinniśmy. Społeczeństwo urosłoby w siłę, dobrobyt i szczęście. 

Trzeba urządzić demonstracje przeciwko tym współczesnym kapłanom! 

Tym tajniakom! Tym, tym... Tym obłudnikom, którzy bezspornie się 

już zmapowali po kryjomu! 

 

„Żądamy powszechnego mapowania genowego!” 

„Ukażcie nam w pełnym świetle nasze chromosomy!” 

„Nie ukrywajcie przyszłości naszych dzieci!” 

„Chcem zmiarkować, do czego zdolnem!” 

 

Wizerunek drobinowy płodów przyniósłby niespotykane oszczędności. 

Obowiązkowa amnicenteza z analizą genetyczną w okresie ciąży dałaby 

wytyczne ojcom i matkom co do dalszego urabiania potomstwa. 

Rodzice przestaliby zmuszać dzieci do brnięcia w ślepe uliczki 

egzystencjalne, na przykład nie egzekwowaliby od rasowego kierowcy 

wyścigowego uczęszczania do gimnazjum muzycznego. Pociechy 

znałyby od zarania swą fuchę, zatem nie marnowałyby lat na zbędną 

edukację, zaoszczędzając przy okazji państwu majątku. 

 

Nauczanie ogółu byłoby łatwiejsze, bo prościej szkolić śmiertelników 

mających naturalny pociąg do danego tematu albo profesji. 
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Wyeliminowanoby oblane egzaminy, czyli dalsza skrzętność czasowo-

pieniężna. Ludzie przestaliby popadać w strapienia w obliczu 

enigmatycznej przyszłości, nie próbując równolegle wyczyniać niczego, 

czego ich struktura biochemiczna nie wspierała. 

 

Ktokolwiek, cokolwiek by nie czynił, realizacja byłaby perfekcyjna, 

eliminując potrzebę kontroli dyscypliny podwładnych, jakości 

produktów, poziomu usług. Każdy by wiedział, że pozytywniejsza 

realność nie istnieje - wszak wszędzie działaliby wyselekcjonowani 

genowcy. Tym samym, ponieważ ogólna satysfakcja z etatów i życia 

wzrosłaby niepomiernie, zredukowanoby zachorowalność, alkoholizm, 

hazard. Nastąpiłby raj na ziemi! 

 

- Co tam czytasz, synku? - zagaił tata. 

- O silnikach. Bardzo chciałbym zostać inżynierem! 

- Syneczku, nie dla ciebie maszyny - zagruchał czule tata, 

uśmiechając się z miłością. - Ty jesteś wrodzonym cyrkowcem-

żonglerem. Marnujesz energię na te mechaniczne bzdury. 

- Skąd o tym wiesz, tato?! 

- Badania po amniocentezie wykazały, kiedy wciąż tkwiłeś u 

mamusi w brzuszku. 

- Nie wierzę! - zaprotestował szkrab. 

- Spróbuj pokuglować - zaproponował ojciec. 

- Ależ ja nigdy nie żonglowałem! 

- Kiedyś trzeba zacząć - zachęcał niezmiennie stary. 

Gówniarz bierze w ręce trzy książki. Zaczyna je podrzucać fachowo 

w górę. Za chwilę dodaje jeszcze 2 tomy - wciąż żongluje bez 

problemu. 

Po paru minutach żongluje płynnie nożami. 

 

- Co wykazała amnicenteza, panie doktorze? 

- Ma pani płód płci męskiej - homozygotę dyrygenta! 

- Hura! Przystroję ściany pokoiku brzdąca obrazkami nutek! 

Będziemy mu serwować tylko utwory poważne! 
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Posmutniał nagle... Co czekałoby osobników obdartych ze 

szczególnych par allelicznych? Spartańskie rozwiązanie - z urwiska w 

morze? 

 

Czy dobre chęci mają znaczenie? Ma na pewno dużo ochoty - posiada 

geny szlachetnych intencji! OK, sporadycznie trochę mu nie 

wychodzi... Bezsprzecznie odziedziczył lenistwo. Ponadto świetnie 

ogląda telewizję, fantastycznie idzie mu jedzenie czekolady, doskonale 

marzy, w dodatku nieskończenie kocha swego syna. 

 

Poza tym nie ma sobie równych, jeżeli chodzi o ględzenie głupot. 

 

Czyli jakieś tam geny ma - wcale nie słabe... 

 

Tak. 
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Aby wykryć dyspozyzje, 

Fakty, geniusz, erudycje, 

Pan prezydent dał wytyczne 

Sprawdzić wszystkich genetycznie. 

 

Każdy człowiek w naszym kraju 

Miał się poddać przebadaniu. 

Bez wyjątku drogi panie: 

Narodowe mapowanie! 

 

Na bok wszystkie niejasności, 

Dość już mamy wątpliwości! 

Nie możemy wręcz usiedzieć: 

Chcemy całą prawdę wiedzieć! 

 

   GENY, GENY... Nic nie wiemy... 

   Co umiemy? Co Możemy? 

   A pracuje to, niestety, 

   Jak rzut kostki czy monety... 

 

Straszne w bloku zamieszanie: 

Będzie dzisiaj testowanie. 

Już komisja przyjechała, 

Cały sprzęt porozkładała. 
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Tłumy biegną do piwnicy 

Gdzie czekają testownicy. 

Do kolejki, rezydenty: 

Będą sprawdzać nam talenty! 

 

Czuć się daje podniecenie, 

Niecierpliwość, w sercach drżenie. 

W żądzach jednak wszyscy zwarci - 

Chcą dowiedzieć się, co warci. 

 

   GENY, GENY... Nic nie wiemy... 

   Co przed nami? Gdzie zajdziemy? 

   Myślisz, gonisz, cierpisz, psioczysz: 

Genom śmieje ci się w oczy! 

 

Już z początku była gratka 

Po wynikach pana Radka. 

W DNA łańcuchu jego 

Żeńskie geny tkwią, kolego! 

 

Szlocha do swej żony Anny: 

„Jestem homoseksualny!” 

Tak! Tak myślał! Zawsze wiedział, 

Ale nigdy nie powiedział! 

 

Mdleje żona, ryczą dzieci, 

A on do sypialni leci 

I, jak przyszło na panienkę, 

Wdziewa szpilki i sukienkę. 

 

   GENY, GENY... Nic nie wiemy... 

   Co w nas siedzi? Czego chcemy? 

   W życiu myślisz: „Jestem szybszy!”, 

   Lecz genotyp cię przechytrzy. 
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A już nasza pani Marta 

To dopiero miała farta! 

Przecież żadna z niej krawcowa: 

To aktorka zawodowa! 

 

Teraz widzi, jak na dłoni, 

Jak swe życie próżno trwoni: 

Szyje, bida, w wielkim trudzie, 

A jej miejsce w Holywoodzie! 

 

Aby się przedstawić światu 

Już dzwoniła do Polsatu. 

Na pniu Martę zatrudnili 

Gdy genotyp zobaczyli. 

 

   GENY, GENY... Nic nie wiemy... 

   Co robimy? Jak żyjemy? 

   Kiedy my cierpimy strasznie, 

   Geny śmieją się rubasznie. 

 

Doktor Kazio, ten z trzeciego, 

Słyszy coś niemożliwego: 

Lekarz z niego nieudolny, 

Ale trębacz bardzo zdolny! 

 

Okazało się niezbicie, 

Że zmarnował swoje życie: 

Nie pacjentów żalów słuchać, 

Ale w trąbę winien dmuchać! 

 

Ożywiony, w dwie minuty, 

Ściągał z internetu nuty. 

Jutro, zaraz po śniadaniu, 

Odda się muzykowaniu. 
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GENY, GENY... Nic nie wiemy... 

   Czy biegniemy, czy pełźniemy? 

   Chromosomy nam wirują, 

   W kółko psocą i figlują. 

 

Gdy test Zosia zakończyła, 

To dopiero bomba była! 

Z analizy, nomen-omen, 

Wyszło, że jest astronomem! 

 

Nieboraczka nie wiedziała, 

No i w sklepie pracowała. 

Zamiast zająć się gwiazdami 

Ona w kasie z klientami. 
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Nie dziwota to więc była, 

Że w horoskop tak wierzyła: 

Geny przecież ma kosmiczne, 

A nie jakieś prozaiczne. 

 

   GENY, GENY... Nic nie wiemy... 

   Co w naturze swej niesiemy? 

   Jakaś mała gdzieś mutacja 

   I wychodzi rewelacja. 

 

Przy Marianie były sceny, 

Bo miał afrykańskie geny. 

Już policję zawołali: 

Będą go deportowali! 

 

Lecz on był uradowany, 

Nieprzejęty, roześmiany. 

Myślał, że jest apatyczny, 

A on murzyn genetyczny! 

 

Po godzinie, rozogniony, 

Miał już bilet wykupiony: 

Do Afryki jutro bryka 

I już w nosie miał kolczyka. 

 

   GENY, GENY... Nic nie wiemy... 

   Kim jesteśmy? Gdzie zabrniemy? 

   Hokus-pokus, czary-mary: 

   Żywot barwny albo szary... 

 

Co rusz nowe gdzieś odkrycie 

Zmienia komuś całe życie. 

Wojtek nie jest inżynierem, 

Lecz prześwietnym wręcz bokserem. 
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Adwokatka, pani Ada, 

To snajperka jest nie lada. 

Pana Staszka aptekarza 

Zamienili w dorożkarza. 

 

Pani Jadzia, ta rencistka, 

To wspaniała bilardzistka. 

Mały Jasio, ten z pieprzykiem, 

Musi zostać latarnikiem. 

 

   GENY, GENY... Nic nie wiemy... 

   Jaki los nasz? Co łakniemy? 

   Czy głodówka, czy wyżerka? 

   Genetyczna to żonglerka... 

 

Lecz komisja zbezsilniała, 

Gdy już Grzesia przebadała. 

Wynik bardzo jednoznaczny: 

Zestaw genów nieudaczny. 

 

Żadnych darów czy skłonności; 

Zero kunsztu; nic lotności. 

Wyrok komisyjny pada: 

Usuwamy darmozjada! 

 

Płacze, błaga i biadoli! 

Krzyczy, że ma siłę woli! 

Furia jednak wszystkich wzrasta: 

Bezgenowce precz i basta! 

 

   GENY, GENY... Nic nie wiemy... 

   Czy kwitniemy, czy więdniemy? 

   Gdy genotyp to fuszerka, 

   Szczęście w oczy ci nie zerka... 
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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/

