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Pani Profesor uroczyście zawiadomiła Grzesia o niespodziance. Orszak 

doktorski eskortował go na pierwsze piętro, gdzie otwarto jedne z 

drzwi, zamaszyście zaproszono do środka. Szefowa, rozdziawiając 

paszczę szerzej niż kukła z Mappet Show, zapiszczała ekstatycznie: 

„Twoje biuro!”. 

 

Biuro?! 

 

Przydzielają klinicyście pomieszczenie służbowe? Powinni raczej 

zaganiać do leczenia pacjentów... 

 

Co porabiać w wielgachnej kancelarii? Ilość szafek pomieściłaby z 

nawiązką cały jego prywatny dobytek - czym wypełnić rzędy regałów, 

nie wspominając o tuzinach szuflad? 

 

Węszył podstęp: udając niewiniątka, wrabiają przyzwoitego lekarza w... 

No, w cokolwiek! 

 

Gabinet przełożonej trącał atmosferą magazynu: krocie porozrzucanych 

periodyków, poczty, książek, kartonów, luźnych kartek papieru 

tworzyło bezładną stertę, kamuflując właścicielkę niczym mundur 

polowy maskuje wojaka w buszu. Niekiedy odwiedzał profesorską 

komorę - miętosząc w spoconych rękach nierozłączny, przenośny 

twardy dysk, ilustrował na tle hałd śmieci nic nie znaczący paproch. 

 

Starsza specjalistka z kolei udekorowała swoją komnatę zdjęciami 

rodzinnymi, kwiatami w donicach, serwetkami, wisiorkami. Ściany 

straszyły kordonami segregatorów, pękających od tajemniczej 

zawartości. Równiuteńko poukładane, nagromadzone latami setki 

plastikowych pojemników, tekturowych teczek, brulionów w grubych 

okładkach, budujących archiwa większe, niż Gestapo skomasowało w 

okresie wojny. 

 

Sporadycznie zaglądał do asygnowanego pokoju. Siedział bezmyślnie, 

serfując internet, pomiędzy murami niosącymi echa kliknięć myszy. 

Wizyty zwierzchników przyprawiały o szybsze bicie serca, kiedy z 
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pogardą obserwowali ziejące nicością, gromadzące kurz półki. 

Ewidentnie guzik robił, niewdzięczny obibok! Zamiast ładnie naznosić 

publikacje natury oficjalnej bądź akademickiej, arogancko marnował 

drogą przestrzeń! Leń pierwszej klasy! Fujara skończona! 

 

Zrozumienie grzesiowego podejścia do administracyjnych aspektów 

zawodowych wymaga wycieczki w przeszłość... 

 

-------------------------------------------- 

 

Spozierał smutno na starannie przygotowaną tabelkę w programie 

Excel. Z ekranu komputera biła prawda niepodważalna: jego 

przeznaczenie rzeźbiły nie aspiracje, namiętności, prospołeczne 

nastawienie, kreatywność czy konstruktywność, lecz kredyty. Długi 

zżerały nerwy, pochłaniały drogocenne godziny, obracały w proch 

marzenia o harmonijnym jestestwie. 

 

Nadszedł dzień odwagi, gdy podjął decyzję o rzetelnym zanalizowaniu 

sytuacji fiskalnej. Dotychczas tuszował ambaras wyrzucaniem 

nieotwartych listów do kosza (nie widziane nie zaboli), regulowaniem 

części należności (chwyt tymczasowo uśmierzający furię wierzycieli), 

unikaniem kontaktu telefonicznego (niepotrzebny stres dla obu stron), 

łgarstwem („Wczoraj wpłaciłem! Proszę sprawdzić”; „Jutro zapłacę! 

Przysięgam!”; „Na serio?! Nie miałem pojęcia! Natychmiast uiszczę!”), 

zaciąganiem nowych pożyczek celem spłacenia starych 

(nieskomplikowane rozwiązanie, pozwalające uniknąć parki 

egzystencjalnych zmór: pracy i zaciskania pasa), negocjacjami z 

prawnikami (zawsze podpisywał jakikolwiek dokument z miłym 

uśmiechem, akceptując warunki absolutnie, napawając łatwowiernych 

adwokatów nadzieją rychłego zakończenia pieniężnej sagi). 

 

Wszelakie przebiegłe, skrupulatnie wykoncypowane, wymijające 

manewry bezczelnie pogarszały kondycję ekonomiczną, zamiast ją 

udoskonalać. Dlaczego?! Proszę bardzo, na świadectwie maturalnym 

widnieje piątka z matematyki! Dzierżył naukowy mózg, tymczasem 
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przypadkowe typy ubliżały geniuszowi! Nie będzie bankier pluł mu w 

twarz! 

 

Podstępne, lichwiarskie instytucje! Wykorzystują słabość biednego 

człowieka, pałającego chęcią niezzwłocznego spiętrzenia kluczowych 

produktów: odtwarzacza hi-fi, zestawu nierdzewnych noży kuchennych, 

superszybkiego laptopa, masującego członki fotela, przepysznych szat, 

bibelotów dla potencjalnej narzeczonej, zegarka Citizen! Dodajmy 

samochodzik, benzynkę, jedzonko, opłaty szkolne, kino, wojaże za 

miasto, restauracje, wódeczkę, pokarm dla mew! 

 

Nie idzie normalnie funkcjonować, skoro finansiści impertynencko 

rzucają kłody pod nogi! Niesympatyczne, niekulturalne zachowanie! 

Toż nie konspiruje z paką zbrodniarzy - niech ścigają obiboków, 

pozostawiając uczciwych ludzi w świętym spokoju! Zachęcają do 

opływania w zbytki, by bezceremonialnie egzekwować z powrotem 

więcej, aniżeli udostępnili! A kto daje i odbiera, niech się w piekle 

poniewiera! 

 

Eh... Wszak własnoręcznie podsygnował cyrografy... Beztroskość, 

niedojrzałość, zwykły debilizm... Komunizm wykształcił go na 

nieodpowiedzialnego obywatela. Władze socjalistycznej Polski, pod 

płaszczykiem patronatu społecznego, ofiarowywały masę świadczeń 

niejako za darmo, przyzwyczajając do posiadania z urzędu. 

Wyhodowany na gratisowej wegetacji, pozbawiony kapitalistycznej 

żyłki, w konsekwencji tonie w debetach! 

 

Rodzice także umoczyli paluszki, zaniedbując edukację materialną, 

wyrzucając na pastwę losu komercyjnego niedołęgę! Poczęstowali 

tandetnym materiałem genetycznym, ogołoconym z DNA zaradności 

gospodarczej! 

 

Kto zaś żongluje chromosomami zza kurtyny, ciskając geny na chybił 

trafił, w zależności od fanaberii? Natura! Stwórca zmajstrował 

grzesiową mordęgę! Bóg zgrzeszył - oto został przyłapany na gorącym 

uczynku! 



Lekkość grzesiopolak.com 
 

4 

Wszyscy są winni, do kroćset! 

 

Wycieńczony walką z nieustannym strachem przed formalnymi 

konsekwencjami, rozkojarzony myślową gonitwą za rzeszą 

domniemanych oskarżonych, w końcu skapitulował. Postękując 

cichutko, spętany bezdusznymi systemami, zasiadł przy biurku. 

 

Lista obciążeń budżetowych przerażała rozpiętością. Podzielił spis na 

dwie kolumny: comiesięczne, rutynowe wydatki oraz wyciek gotówki z 

tutułu obsługi kredytów. 

 

Nierzadko sporządzał podobne menu: był weteranem, nasączonym 

wiedzą z co najmniej czterech książek na temat niefortunnych 

dłużników. Tym razem, dumając głębiej, skorygował kwotę każdej 

spłaty. Doszedł do wniosku przełomowego: rzeczywisty ponoszony 

przez niego koszt (y) to suma autentycznie uiszczana (x) plus 

oprocentowanie (z): 

 

y = x + z 

 

Fakt pozornie wiadomy, chociaż zapominany, tymczasem powracający 

z niezawodnością bumerangu w każdym następnym rachunku: 

niewidzialny twór paskarskich obliczeń. Całkowitego więc - realnego - 

wydatku krwiopijcy nie drukowali w szemranej korespondencji, 

mianowicie: 

 

y = x + z + z 

 

Uwzględnienie drugiego z, czyli podwojenie marży łupieżczej, 

odzwierciedla niesfałszowane obarczenie. 

 

Porównajmy powyższe rozumowanie do otrzymanego w prezencie 

wyrobu alkoholowego: 

 

- Upominek dla solenizanta: buteleczka, he he! 

- Oho! Dzięki! Zaraz, zaraz... Coś niepełna! Brakuje połowy! 
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- Iii, drobnostka... 

- Drobnostka?! Wydudliłeś po drodze dużą część asortymentu! 

Śmiesz wręczać wybrakowany suwenir?! 

- Spokojnie! Patrz, opakowanie kompletne - nie nadgryzione... 

- Futerał to fasada! Mówimy o zawartości! Za cholerę nie zaleję 

pały tak skąpą dawką gorzałki! Jeno mnie wnerwi! Ukradłeś procenty, 

cwaniaku! 

 

Taryfikacja bankowa to niepełna butelka: zaginioną objętość 

skonsumowali. Wychynie ona w sukcesywnej flaszce, znowuż 

parcjalnie opróżnionej. 

 

 

 
 

 

Dolanie do karafki (na złość finansistom), zatem intensyfikacja 

zwrotów, zaburzy cykl golenia. 

 



Lekkość grzesiopolak.com 
 

6 

 
 

 

Skrupulatnie pododawał kolejne wartości z do poszczególnych 

miesięcznych opłat, dochodząc do totalnej ceny własnej naiwności: 

biorąc w rachubę bieżące nakłady na podstawowe utrzymanie, jego 

pensja wzbudzała raptem gromki rechot. 

 

Chwile przełomu psychicznego: łzy dundają na rzęsach, zalewają 

policzki, kapią na notatki... Niepodobna oddychać przez zasmarkany 

nos: powietrze wkrada się do tchawicy dzięki oduchowym skurczom 

przepony, rezonując nieregularnymi, rozdzierającymi westchnieniami. 

 

Kotłowanina bezsilności i złości. Ambicje pożera płacz - istnieje 

zaledwie przenikliwe teraz. Paraliżujące odrętwienie ciała, woli, 

ducha... Wrak mężczyzny na krześle przy biurku, wygięty w pałąk, 

wstrząsany szlochem, przepełniony wstydem... Tęskno do bliskich za 

morzami... Rozpacz wyciska przez ściśnięte gardło: „Boże, pomóż... 

Błagam...”. 

 

Chusteczek też brak. Faceci nie dbają o akcesoria na wypadek 

chlipania. 
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„To tylko liczby...” - pomyślał. „Nigdy więcej rujnowania siebie i 

innych rzędami cyfr.” 

 

Podświadome przysięgi kontrastują zasadniczo z przyrzeczeniami 

noworocznymi. Wypływają nagle z czeluści duszy - nadprzyrodzone 

rezolucje o twardości granitu. Magiczny moment, upoważniający do 

óswiadczenia „nigdy więcej” z niezłomną pewnością. 

 

-------------------------------------------- 

 

Poprzednie plany wygrzebywania się z gąszczu pożyczek przypominały 

skomplikowane schematy reakcji biochemicznych: podejście 

gwarantujące komfort w razie fiaska, gdyż dowolne potknięcie 

znajdowało niezwłoczne wytłumaczenie w jednym z wielu elementów 

diagramu koncepcyjnego.  Natchnienie ze zdrowym rozsądkiem - 

pomimo powagi pieniężnego bałaganu - podyktowały prostszy, 2-

punktowy manifest: 

 

 Przychód 

 Prewencja 

 

Przychód uwzględniał ekstra zarobki - bez nich tkwiłby w ułudzie 

normalności wiekami. 

 

Subsydialne uposażenie... Punkt powszechnie znany osobnikom w 

tarapatach ekonomicznych z literatury, internetu, kursów itd. Doradcy 

prawią: „Poszukaj sposobności utłuczenia więcej kasy!”. Logiczne - 

przecież głupotą byłoby zachęcanie kogoklwiek do wytropienia roboty 

o niższym wynagrodzeniu: „Tak, rozumiem, nagrabiłaś długów. Co za 

nieszczęście! Na początek nakłaniam do zredukowania pensji o 50%. 

Pół etatu wygląda na wyśmienite rozwiązanie - będziesz dysponowała 

popołudniami na dumanie, wzdychanie, ewentualnie moje drogie 

wykłady.”. 

 

Zorganizowanie dodatkowych dochodów polegało na zmobilizowaniu 

kontaktów, ogłoszenia dostępności do ponadplanowej pracy, 
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aklimatyzacji do nieszablonowego porządku dnia. Tyrał do 16 godzin 

na dobę, jednakże dbał o wypoczynek nocny, dietę oraz wolną 

niedzielę. Szczęście w nieszczęściu, popyt na doktorów rzadko zanika - 

gradobicie ofert nie ustępowało. Niekiedy kręcił nawet nosem, 

negocjując (delikatnie) stawki. 

 

Drugi aspekt strategii („Prewencja”) wynikał z edukacji medycznej: 

dobry lekarz potrafi zapobiegać, a nie wyłącznie leczyć. Zresztą 

przyjaciel Krzyś pouczał: „Chcesz mieć pieniądze? To ich nie 

wydawaj!”. Czasami zinternalizowanie puenty banalnej maksymy 

wymaga stresogennego bodźca. 

 

Prewencję, czyli stronienie od powtórki z rozrywki, można rozpatrywać 

albo jako zbiór czystych wskazówek oszczędnościowych, albo jako 

drastyczną reformę filozofii życiowej. 

 

Doświadczył na własnej skórze nieskuteczność stereotypowego 

ograniczania rozchodów. Recepta technicznie sensowna, aczkolwiek 

pomija kwestie presji otoczenia („To ty tego nie masz?! Żartujesz! 

Niemożliwe!”), oddziaływań mass mediów („Kup! Kup-kup! KUUUP! 

No kupuj, ty... Ty chamie ty!”), żądań dzieciaków („Ja chcę i-Pooo-

daaa, buuu!!!”), wachlarza nawyków (brukowe magazyny, papierosy, 

telewizja kablowa, budki z piwem itd.). Słowem, stara matryca uzusów 

wciąż bulgocze pod pokrywką pozorów, aby wybuchnąć później z 

impetem gejzera. 

 

Zapobieganie oznaczało pielgrzymkę w nieznane pielesze, nieskażone 

uzależnieniem od szablonowych zachowań: abstynencję zamiast 

wstrzemięźliwości. Litania zaleceń zależy od indywidualnych 

zamiłowań: 

 

 Nie kupuj książek - masz bibliotekę, kolegów, elektroniczne 

publikacje za friko. 

 Pogardź płytami kompaktowymi - wykorzystaj radio. 

 Zlekceważ filmy na DVD - oglądaj TVP. 

 Zrezygnuj z kina - YouTube tańsze. 
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 Nie jedz w restauracjach - przyrządź zdrowy posiłek w domu. 

 Podaruj sobie wakacje - siedź w domu, idź do miejscowego lasu, 

uprawiaj częściej seks z partnerem. 

 Rzuć alkohol, papierochy, narkotyki, imperialistyczne napoje 

gazowane - pij wodę. 

 Nie czytaj prasy, tygodników, magazynów - masz sieć. 

 Odstaw samochód - korzystaj z tramwajów, trajtków, autobusów, 

pociągów, roweru, nóg. 

 

Zakładając uczciwość, odkryjemy setki forteli na ukrócenie wydatków, 

bez zapaści do poziomu ulicznego żebraka. 

 

Prawdziwej przygody zakosztował jednak podczas likwidowania 

przeróżnych kont. 

 

Zrobił wykaz zbędnych ubezpieczeń, członkostw, kontraktów itd., z 

nieugiętym postanowieniem wycofania się z hochsztaplerskich 

układów. Początkowo mniemał, iż anulacja umów kontrahenckich nie 

przysporzy problemów. Popełnił błąd dedukcyjny o kalibrze dział 

Navarony. Porównując, jego ślub należał do błahych potknięć, zaś 

rozwód załatwił psim swędem. 

 

Na przykład, podstępni bankierzy wtrynili mu fantastyczną kartę, 

umożliwiającą gromadzenie punktów za zakupy w określonych 

sklepach. Po uzbieraniu odpowiedniej puli jednostek mógł zakosić coś 

„za darmo”. Wyszło na jaw, że wydana suma - konieczna do 

osiągnięcia gratisowego przyczółka szczęścia - przekracza pojemność 

przeciętnej kieszeni. Poza tym, pod koniec roku bandyci odbierali mu 

uciułane grosiki na opłaty administracyjne! Kradzież w świetle prawa! 

Bez skrupułów nawiązał więc kontakt ze złodziejską organizacją. 

 

Po kwadransie przedzierania się przez automatyczne instrukcje 

(„Jeżeli chcesz podpisać umowę, wybierz 1. Jeżeli bardzo chcesz 

podpisać umowę, wybierz 2. Jeżeli już podpisałeś umowę, wybierz 

3...”), wysłuchaniu 20 razy utworu Rihanny „Diamonds”, 10 reklam 

(„Koniecznie podpisz umowę!”) i tyluż błagań o sterczeniu na linii 
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(„Twój telefon jest niezmiernie ważny dla firmy!” - tak istotny, iż 

powinien gnić z słuchawką przy uchu godzinami), zarejestrowaniu 

przestrogi o nagrywaniu rozmów dla bezpieczeństwa (?!), usłyszał 

sztucznie podekscytowany głos przedstawiciela obsługi klientów: 

- Dzień dobry! Dziękujemy za kontakt! Mówi Peter! Jak mogę 

pomóc? 

- Dzień dobry. Mówi Grzesio Polak. Czekałem aż pół godziny! 

- Przepraszamy! Wojujemy dzisiaj z nawałem interwencji, he he! 

Czym mogę służyć? 

- Posiadam taką a taką kartę. Chciałbym ją zlikwidować. 

- A dlaczego? 

- Nie używam jej. 

- Ależ Proszę śmiało używać! Uzbieranie 1000 punktów pozwoli 

na... 

- Peter, ja nie mam pieniędzy. 

- W takim razie niech pan przechowa kartę na zaś! Szkoda 

rezygnować z tak wybornej... 

- Nie będę dysponował w najbliższej przyszłości gotówką. Muszę 

unieważnić umowę zawartą z waszą instytucją. Czy możesz to dla mnie 

zrobić? 

- Jeżeli pan nalega... Potrzebujemy wypełniony kwestionariusz 3A - 

do pobrania na stronie internetowej firmy - z podpisem 

uwierzytelnionym na komisariacie policyjnym. Wymagamy także 

notarialnie poświadczonej kopii dowodu tożsamości. Pozostaje wysłać 

dokumenty pocztą na adres... 

- Ja chyba śnię... Zakładając konto kliknąłem jedynie przycisk 

„Akceptuję”. Nikt nie weryfikował moich danych osobistych. Dlaczego 

teraz targasz petenta przez żmudne ćwiczenia administracyjne 

potwierdzające, że on to on? 

- Greg... Mogę nazywać cię Greg? 

- Nie. 

- Rozumiem, przepraszam. Wtedy otwierał pan konto, a teraz je pan 

zamyka. Bezpieczeństwo użytkowników to priorytet. Ktoś mógłby 

sekretnie usunąć pana profil - co wówczas? Warto to wziąć pod uwagę. 

- Moja radość nie znałaby granic, gdyby litościwy samarytanin 

wymazał cichcem mój rekord z waszej bazy danych. Sugerujesz, że 
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ktokolwiek może wykreować kontrakt w moim imieniu, ale to ja 

osobiście muszę go umorzyć? Owieraczom ufacie, natomiast zamykaczy 

podejrzewacie o machlojki? 

- Eee... 

- Złóżmy, iż nie dostarczę wspamnianych papierów. Jaki epilog 

przewidujesz przy takim obrocie zdarzeń? 

- Co?! O co chodzi? 

- Co się stanie, gdy nie prześlę żądanych dokumentów? 

- Aha. Wówczas utrzymamy umowę w mocy. 

- Tą nigdy nie podpisaną przeze mnie umowę? 

- Została autoryzowana kliknięciem przycisku „Akceptuję”. 

- Czy wciąż obarczycie mnie rocznymi opłatami, o których 

poprzednio nic nie wiedziałem? 

- Absolutnie. Informację zawiera plik „Warunki usług”, 

zaaprobowany kliknięciem przycisku „Akceptuję”. 

- Mówisz o załączniku na waszej witrynie? Tym 

kilkunastostronicowym tekście, upstrzonym setkami paragrafów w 

jurystycznym żargonie? Przeczytanie plus zrozumienie podobnych akt 

pochłania tygodnie, pod warunkiem zatrudnienia minimum dwóch 

mecenasów. 

- Nie trzeba było klikać przycisku „Akceptuję”. 

- Jak już się przedrę przez biurokratyczny poligon, przestaniecie 

bombardować mnie reklamami - pocztowymi, e-mailowymi, SMS-

owymi, telefonicznymi? 

- Eee... Nie sądzę... 

- Gardzę nimi! 

- Nie trzeba było klikać przycisku „Akceptuję”... 

 

W świetle wymiany zdań z korporacyjną machiną, rozmowy pacjentów 

w szpitalach psychiatrycznych są nadzwyczaj inteligentnymi dialogami. 

 

Systemy rekrutacji petentów dla wielkich koncernów są agresywne, 

beznamiętne, szachrajskie, oparte na metodach wypoconych przez 

psychologów przemysłowych, adwokatów, wyg marketingowych, 

reszty speców manipulacji ludzkich percepcji. Namacalne potrzeby 

kontrahentów nie odgrywają żadnej roli: trzeba sprzedać za wszelką 
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cenę, następnie trzymać delikwenta wbrew woli, skuwając jelenia 

łańcuchami uniedogodnień, przepisów, urzędowych tortur. Komuniści 

praktykują identyczne metody opresji. 

 

 
 

Debilizm najemników tych demagogicznych kolosów, zatrudnionych w 

celu orędowania organizacyjnych struktur i dogmatów, powtarzających 

monotonnie wyczytane formułki, sprowokował Grzesia ostatecznie. 

Przynależność do sztucznie skleconych grup konsumentów, 

hodowanych na podobieństwo gęsi pasionych brutalnie kluskami, 

urągało humanistycznym odruchom. 

 

Metodycznie, dzień po dniu, grzecznie, z uśmiechem, wymordował 

wszystkie teatralne scenariusze, zwane potocznie umowami, z góry 

przewidujące nastawienia tudzież reakcje obu stron: nabywającej oraz 

upłynniającej. Pantomima zachowań, wprogramowanych w szereg 

dyrektyw, sterujących formalnie pospolity proces handlowania. 

 

Internetowe witryny, egzekwujące rejestrację pod marginesowymi 

pretekstami, nie umknęły miecza rozjuszonego rebelianta. Walczył o 
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wymazanie śladów swojej bytności na bzdurnych stronach, a bój był to 

nierówny. 

 

Wyszła na jaw hipokryzja wielu portali: kuszą wizytujących do 

wpisania danych w inwentarz, udając jednocześnie niemożliwość 

skasowania rekordu. Tym samym prezentują łasym inwestorom 

ewidencję o grubo zawyżonej liczbie gości serwisu. Zrobił chytrusów w 

konia: bez wybąkania słówka, zmienił swój adres e-mailowy. 

 

Eksperyment wymazywania powiązań z ferajną, świadczącą 

zinstytucjonalizowane usługi, nie dążył wyłącznie do ograniczenia 

nakładów pieniężnych, niezbędnych do kontynuacji zabawy w kotka i 

myszkę. Eskapada w niezaśmiecone środowisko, wolne od 

napastliwych szturchańców w postaci „kup to”, „zrób to”, „zobacz to”, 

„to dobre” itd., otworzyła wrota duszy: dojrzał kim jest, czego chce, co 

rozumie przez swoją rolę w świecie, gdzie podążać. Oprócz 

doświadczenia niepoturbowanych pragnień, zbudował podwaliny pod 

zacniejsze maniery oraz zrewolucjonizowaną interakcję z otoczeniem. 

 

Mądrale ochrzciliby grzesiowy ascetyzm mianem obsesji, dziwactwa 

lub sknerstwa. Dla niego, osiągnięcie szczebla komercyjnej drętwoty 

stanowiło nieodzowne stadium ku pełnemu uskutecznieniu drugiego 

punktu planu - „Prewencji”. 

 

Na obronę bidaka przed atakami psychiatrów nadmieńmy, że jak 

najbardziej zatrzymał podstawowe konto bankowe, rejestrację w izbie 

lekarskiej, dowód osobisty, paszport, skrzynkę pocztową, telefon 

komórkowy (pre-paid), ubezpieczenie zdrowotne, samochód, wynajęte 

mieszkanko (przeprowadził się do mniejszego), połączenie internetowe, 

pracę, księgowego (podatek), członkowstwo w siłowni (inaczej 

zostałby grubasem). Co więcej, ostatnio awansował na blogera 

WordPressu. 

 

Tygodniami roztrząsał kwestię profilu na Facebooku - niechętnie 

zostawił na mało prawdopodobny wypadek poszukiwania go przez... 

No, przez kogoś-tam. 
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Wnet przeniósł akcję odkurzania na podwórko domowe. Kupy 

oficjalnych listów, przedpotopowe rachunki, powiadomienia o 

wynagrodzeniu, wyciągi bankowe, stare gazety - cztery wory 

makulatury wylądowały na śmietniku. Oszczędził certyfikaty ukochane 

przez urzędy (świadectwo urodzenia, dowód tożsamości, zaświadczenie 

o zarobkach) oraz te atestujące wykształcenie i staż pracy (świadectwa 

szkolne, dyplomy, deklaracje zwierzchników). Przezorność dyrygowała 

segregacją: każdy kawałek papieru przeanalizował wielokrotnie przed 

eksterminacją. 

 

Zestaw kwitów uratownych przed unicestwieniem pomieściła z 

zapasem 50-koszulkowa teczka. Niezły postęp: od dwóch pudeł do 

teczuszki na dnie szuflady.  

 

Jego oko padło na następne ofiary czystki: zdjęcia, nagrania, literaturę. 

 

Blaknące fotografie tudzież slajdy przeskanował w najwyższej 

rozdzielczości. Płytki kompaktowe, niektóre solidnie porysowane, 

przeżyły konwersję na pliki MP3 o maksymalnej jakości. Rzadko kiedy 

czytał beletrystykę powtórnie, taszcząc tony wolumenów przez dekady. 

Świeże pozycje kolekcjonował w formacie elektronicznym, co 

ułatwiało szybkie tłumaczenie niektórych fraz z języka angielskiego na 

polski za pomocą wbudowanego w tablet leksykonu, eliminując przeto 

4-tomowe, PWN-owskie monstrum. 

 

Rozstanie z dziełami literackimi nie przeszło bez nostalgicznych 

wrzasków serca o litość. Głębsze refleksje nasunęły wniosek: przesłania 

pisarzy owocowały wówczas, gdy pozostawiały niezmywalne ślady w 

psychice, lub gdy wyłowiona mądrość znajdowała ujście w praktyce. W 

tym sensie składowanie setek tytułów na półkach przedstawiało sztukę 

dla sztuki - rodzaj hobby - mającą pomijalny oddźwięk w postaci 

wzrostu inteligencji entuzjasty. 

 

Udostępnił zakumulowaną wiedzę organizacji charytatywnej, 

rozpowszechniającej książki wsród uboższych. 

 



Lekkość grzesiopolak.com 
 

15 

Drukarsko-fotograficzo-muzyczny pakiet uległ metamorfozie w zbiór 

bajtów na przenośnym, twardym dysku o wadze 150 gramów. 

 

Podobny los spotkał zdezelowane buty, wystrzępioną odzież, 

rdzewiejący sprzęt, kiczowate pamiątki, pozostałe nieużywane 

bambetle. Gdzieś przeczytał dalekowzroczną radę: jeżeli dana rzecz stoi 

niewykorzystana przez sześć miesięcy, bezspornie jej nie potrzebujesz. 

Grzesio zaręcza racjonalizm przytoczonej wskazówki. Niektóre rupiecie 

opędzlował, buble wyrzucił (nawet biedni nie wzięli za darmo). 

 

Pod koniec odgruzowywania życia, jego waga zmalała o około pół 

tony. Zajmowana przestrzeń skurczyła się wielokrotnie. 

 

Wojaż Grzesia do krainy lekkości wyzwolił plejadę efektów ubocznych, 

nieprzewidzianych w najśmielszych oczekiwaniach. 

 

1. Po niespełna dwóch latach spłacił uroczyście ostatni dług, po czym 

na konto wpłynęła standardowa, miesięczna pensja. Nigdy nie 

widział takiej sumy pieniędzy do nieskrępowanego rozprowadzenia! 

To, co kupował kiedyś na kredyt w jednym egzemplarzu, mógł 

pozyskać kilkukrotnie bez przesadnego obciążenia funduszy. 

 

Ergo, przedmioty materialne traciły wartość, ponieważ siła 

pożądania jest odwrotnie proporcjonalna do gabarytów 

kapitałowych! Żądza kwitnie w miarę rosnącej niedostępności 

towaru (chcemy posiadać, na co nas nie stać), a więdnie pod 

wpływem gorąca emanowanego przez zasoby finansowe (łatwo 

osiągnalne traktujemy jako trywialne, nieatrakcyjne). Spontaniczne, 

prymitywne łakomstwo znika nie pod presją wyrachowania, lecz na 

skutek absencji tęsknoty za dobrami fizycznymi. 

 

Oklepane chwyty oszczędnościowe, zalecane zazwyczaj dłużnikom 

przez tzw. specjalistów, paradoksalnie cieszą zamożniejszych - na 

przykład wypad do biblioteki. 
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2. Ranga gotówki ulega podobnej dewaluacji. 

 

Jeżeli familijny skarbiec pustoszą kredytodawcy, marzymy o 

uzupełnieniu rezerw i ujrzeniu stosików banknotów. Korekcja strat 

uśmierca niepokój, uszczuplając jednocześnie ważkość waluty - 

przestaje ona mieć aż tak wielkie znaczenie, albowiem jest. 

 

Powiedzenie „pieniądze szczęścia nie dają” nabiera kolorów, 

aczkolwiek w pełni internalizują porzekadło ci, którzy kasą jednak 

dysponują... 

 

Powyższą niekonsekwencję zrozumieją osobnicy, skłonni podążyć 

krokami Grzesia - szlakiem krętym, spadzistym, wymagającym 

zaparcia, prowadzącym w efekcie do autostrady. 

 

3. Przeżył sztormy oskarżeń o groteskowość, nienowoczesność, manię, 

ciułactwo. Czy zanik popędu do zbytków przystoi zaliczyć do 

społecznej patologi? 

 

Dyletanci mylą (utożsamiają) symulowany luksus z przyjemnością, 

dochodząc do teorii zaiste idiotycznych. Jak można implikować 

nienormalność człowieka, podobno obdzierającego się z radości 

przez lekceważenie smartfonów, gdy może ich zakupić tuzin z 

tylnej kieszeni? Czyżby wolny wybór to objaw choroby umysłowej, 

ekscentryzmu, chciwości? 

 

Krytycy - bezwiednie - dolewali oliwy do ognia szczęścia Grzesia: 

wyodrębniając nieboraka ze stada owiec, czynili go członkiem 

niezdefiniowanej, elitarnej kasty, utwierdzając w słuszności obranej 

orientacji. Czuł kontrolę nie tylko nad selekcją odzieży, sprzętu, 

wakacji, rozrywek, ale i nad (do pewnego stopnia) predestynacją. 

 

Odizolowanie od modnych nurtów wpycha w ręce osobliwą władzę 

- świadomość autonomii. Sceptycy mają prawo pozostać na 

pastwiskach oklepanych trendów, przeżuwając w kółko trawę, 
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zazwyczaj nasączoną chemikaliami podtrzymującymi ustawiczny 

apetyt. 

 

4. Skrzynka pocztowa wiała pustkami; kredytowy rekord przestał 

istnieć; karta bankowa służyła zaledwie do pobierania gotówki - 

imię Grzesio Polak zanikało w formalnych ewidencjach, co w 

kółkach urzędowych równało się klinicznej śmierci interesanta. 

Żaden rachunek nie dochodził do miejsca zamieszkania z uwagi na 

bezruch w kontraktach usługowych - weryfikacja adresu fizycznego 

była trudniejsza, niż dowiedzenie teorii względności. 

 

Skromna, nieskrępowana pożyczkami doczesność prowokowała 

miriady administracyjnych komplikacji, presumpcji działań 

kryminalnych, przesłuchań podczas realizowania poważniejszych 

nabytków. Następna antymonia ogłupiałego systemami świata: 

przyzwoitego obywatela ściągają w czeluście podziemia 

przestępczego! 

 

Reperacje wiekowego samochodu pożerały niedopuszczalne kwoty. 

12-letni kompan Grzesia - VW Polo Classic - powoli się rozpadał. Ceny 

części zamiennych przewyższały notowania unikatowych dzieł sztuki. 

Po miesiącu ganiania od delera do dealera wybrał małą, 

ekonomiczną Hondę. Ustalił z pośrednikiem datę odbioru, opylił 

(rycząc w niebogłosy) starą - obrośniętą legendami - furę, zainkasował 

kopertę forsy, dobrał resztę z konta, podreptał odebrać następcę. 

- Dzień dobry! Przyszedłem po swoją brykę! 

- Witam! Wyniknął, niestety, pewien problem... 

- Uhm?  

- Żaden bank nie udzieli panu pożyczki na zakup auta. 

- Nie prosiłem o pożyczkę! 

- Zrobiliśmy to sami. Na nieszczęście, pana rejestr kredytowy jest 

tego... eee... goły. Nie sposób potwierdzić rzetelności płatnika, roumie 

pan. Obawiam się, że do transakcji nie dojdzie. 

- Nie interesują mnie wasze inicjatywy pozyskania zgody instytucji 

finansowych na zakup czegoś, co sam chcę sobie fundnąć. Nie 

wydałem wam takowych instrukcji, ponieważ płacę gotówką. 
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- Co?! 

Grzesio wyłuszczył z torby pokaźny plik i położył na biurku przed 

zbaraniałym pośrednikiem. 

- Proszę bardzo. Gdzie zaparkowaliście moją limuzynę? 

- Ależ ja nie zaakceptuję żywej kasy! 

Grzesio odczytał z identyfikatora imię urzędasa. 

- Posłuchaj, Jack. Zawarliśmy werbalną umowę, uścisnęliśmy sobie 

ręce. Dotrzymałem słowa - przyniosłem cash. Ty tymczasem marnujesz 

energię na kancelaryjne, nieautoryzowane przez klienta, wygibasy. 

Wywiąż się z obietnicy: gdzie są moje cztery kółka? Jeżeli nie możesz 

podjąć decyzji o formie płatniczej, leć do szefa. 

- Jesteśmy zobowiązani przetestować źródło pana dochodów oraz... 

- Ja jestem źródłem. Czekam na wodza tego przybytku. Nie 

denerwuj mnie, bo zmienię markę. Natępnym razem przytaszczę 

monety. 

Liczyli banknoty palcami przez bitą godzinę, sprawdzając sumę 

bodajże trzykrotnie. 

Grzesio odniósł zwycięstwo: wyjechał z garażu nowym pojazdem. 

 

5. Odpowiedzi na e-maile, czytanie korespondencji, wypełnianie 

formularzy, telefony, wizyty w banku, latanie na pocztę, 

potwierdzanie autentyczności dokumentów, uiszczanie opłat, 

renowacja akcesoriów, targanie szpargałów itd. - gospodarka 

domowa pożera wieki. Przeczyszczanie tych kanałów zaowocowało 

rezultatem zgoła otępiającym: wypłynął na oceany czasu. 

 

Bezkresne, bezterminowe pola swobody. Niebezpieczne 

grzązawiska, straszące obszarami wssysającymi w bezproduktywne 

obsesje, pełne pułapek powrotu do przed chwilą staranowanych 

rutyn. Pozbawiona dystrakcji pustelnia: tam stanął, obnażony ze 

skorup ułudy, oko w oko z sobą. Co teraz? Korzystna utylizacja 

setek godzin jest sztuką. 

 

Kolejny aforyzm anonsował: „Czas to pieniądz!”. Mógł: 

kontynuować ponadplanową pracę (wszystkie dochody dla niego!); 

nawiązać wiele znajomości, teoretycznie procentujących 
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peryferyjnymi zarobkami; studiować, by udekorować ściany 

glejtami, a w konsekwencji położyć łapkę na sytszej pensji. 

 

Medytacje, odsłaniające nieskażone zewnętrznymi wpływami 

aspiracje, delikatnie ujęły za rękę, powiodły poza horyzonty status 

quo... 

 

Obecnie handlarze, przy wysiłkach wtrynienia Grzesiowi 

czegokolwiek, napotykają mur nie do sforsowania, a już nie daj Panie 

Boże zaproponować mu bumagę do podpisania. Od niektórych 

papierów trudno umknąć: wypełnia je na miejscu, oddając natychmiast. 

 

- Oto pańska kopia. 

- Nie, dziękuję. 

- Na wszelki wypadek powinien zatrzymać pan duplikat. 

- Naprawdę, nie chcę. 

- Wie pan, dla własnego bezpieczeństwa... 

- W razie nieprzewidzianego kataklizmu, pani zabunkruje wtórnik, 

nieprawdaż? 

- O! Aha... No tak... 

 

Jeszcze nigdy nie stanął w obliczu kłopotów, wynikających z 

nieposiadania odbitki dowolnego kwitu. Jedyne problemy stworzył, gdy 

naumyślnie wywalał do kosza wezwania sądowe z tytułu ignorowania 

spłat kredytowych. 

 

Taki pozostał, przezywany często minimalistycznym. Z tego też 

powodu mury jego biura niosą echo. Ważna jest efektywność, nie 

gromadzenie papierów. 

 

Mimo wszystko wie, że do grona dziwaków nie należy, pieszcząc w 

wyobraźni szczegółowy obraz wymarzonego domu, zawalonego 

szpargałami. 

 

Tylko lokalizuje utęsknioną strzechę w ojczystych zakątkach, na półkuli 

północnej... 
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. 

Dlatego wybrał 

lekkość, gwarantującą 

wylot bodaj jutro. Bez 

kontenera starych 

mebli, lecz z kasą. 

Lepsze, no nie? 
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oraz wiary 

w siebie. 

Dzieli się 

swoimi 

emigracyjn

ymi 

wrażeniami

, 

doświadcze

niami z 

tytułu 

wychowani

a syna poza 

granicami 

kraju, 

przygodam

i z lat 

młodości i 

swoistą 

filozofią 

życia na 
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naturą” - 

GrzesioPol

ak.com - 

gdzie 

można 

poczytać 

satyryczno-

filozoficzn

e teksty 

jego 

autorstwa. 
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