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Nastąpił wielki dzień w życiu Grzesia: pierwszy raz otrzymał 

zaproszenie na prawdziwe weselicho! Ktoś z rodziny się żenił, 

względnie wychodził za mąż - nieważne! Najistotniejsze, że jego imię 

widniało na liście gości. 

 

Mama ubrała młodzieńca w białą koszulę, eleganckie spodnie, 

błyszczące lakierki; uczesała włoski w idealny przedziałek; zapięła 

kołnieżyk na ostatni guzik, niczym obrożę. Tata zlał syna wodą 

kolońską Wars - wydzielała ostry odór, który zwaliłyby z nóg 

nosorożca. 

 

Koczował zatem pachnąco-lśniący przy ogomnym stole, pokrytym 

nakrochmalonymi obrusami i trzeszczącym pod górami jedzenia. 

 

Po niespełna godzinie ogarnęły go nudy na pudy. 

  

Ludzie łazili z kąta w kąt, nie mogąc usiedzieć w miejscu. Nie 

rozmawiali, lecz niewyraźnie wrzeszczeli, generując harmider nie do 

opisania. Zero porządku! 

 

Im dłużej impreza trwała, tym bardziej rosła wrzawa. Panie 

eksplodowały chichrami z niewiadomej przyczyny, zaś panowie rżeli 

pod jakimkolwiek pretekstem. Zadziwiało Grzesia, iż dany osobnik 

rechotał w kółko po usłyszeniu identycznych wieści, nawet gdy sam je 

powtarzał, przy czym nie było absolutnie nic zabawnego w tym, co 

miał do powiedzenia. 

 

Cierpiano na zaniki pamięciowe, ponieważ bezustannie powielano 

analogiczne informacje, zapewne w celu utrwalenia. Rozmowy 

poniekąd się nie kleiły, ale wykazywano ogromną cierpliwość w 

próbach nawiązania komunikacji. 

 

Zaginęła też konwencjonalna, fizyczna przestrzeń personalnego 

komfortu: padano sobie - niespodziewanie - w objęcia podczas 

najzwyklejszej wymiany zdań; faceci spontanicznie oraz ogniście 

cmokali innych facetów, niekiedy w obślinione usta; dyskutanci 
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pochylali się ku sobie stykając czoła, co przypominało tajemnicze 

narady, ewentualnie spowiedź. Gdyby Grzesio, w trakcie szkolnej 

pogawędki, znienacka przytulił i pocałował kolegę, zostałby sprany 

przez chłopaków na kwaśne jabłko! 

 

Scena przy ławie zastawionej weselną karmą. W tle melodia biesiadna: 

wokalista śpiewa „Dy pałer ow low”. I Weselnik z II Weselnikiem 

sterczą sflaczali na zydlach. Wbijają wzrok w ustawione przed nimi 

kieliszki. Ulegają nieznacznym wahaniom na wszystkie strony. Milczą. 

 

I WESELNIK chwytając raptownie za kark II Weselnika, pociągnąc go 

ku sobie 

Ty, Władek! Ten twój szef to walnął piewszorzędny idiotyzm! 

Obydwaj odrzucają czerepy do tyłu, zamykają oczy, chachają 

fanatycznie. Łykają. 

 

II WESLNIK charcząc, przygarniając I Weselnika 

Posłuchaj! A Staszek stał w drzwiach! On to słyszał, co do joty, 

kapujesz?! Staszek to słyszał, bo tam stał! Mówię tobie: jaja jak berety! 

Pokładają się na blacie, zachłystują śmiechem. Po chwili cichną. 

Wytrzeszczają oczy, lustrują intensywnie kielonki, falują. Mijają dwie 

minuty. 

 

I WESELNIK przyjmując ni z gruchy, ni z pietruchy posturę 

wyprostowaną i promieniejąc 

Kurczę, ty! To Staszek teraz wie! Pierwszorzędna draka! 

Brechtają niepohamowanie, do łez. Dolewają, płuczą gardła. 

Zahaczając kończynami o krzesła, doszlusowuje III Weselnik. 

 

III WESLNIK wtłaczając opasły korpus pomiędzy I Weselnika a II 

Weselnika, obejmując ich tęgo za szyje, hucząc rubasznie 

Twój szef to niezły numer! A Staszek wsio słyszał! O rany! 

Weselnicy rechoczą. III Weselnik zasiada z boku. Zapadają w pozorny 

letarg, oscylując lekko, obserwując bacznie kieliszki. I Weselnik 

rozdzierająco beka, wywołując kolejną kawalkadę śmiechu. 
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Konsumowano olbrzymie ilości wódki - haustami, z maleńkich 

szklaneczek, wykrzywiając usta jakby w bólu. Natychmiast po spożyciu 

albo popijajno oranżadą z butelek, albo zakąszano marynowanymi 

grzybkami czy kiszonymi ogórkami. Zaiste koneserska kombinacja 

kulinarna! 

 

Obywatele, w życiu prywatnym znani z ogłady, zaczęli nieoczekiwanie 

gustować w wulgaryzmach. Wyraz „kurwa” wtrącano co sekundę w 

charakterze zgoła przecinka. Zmierzenie częstotliwości „kurwy” na 

owym weselu doprowadziłoby do sensacyjnego wniosku: oto pobito 

rekord świata w utylizacji jednego słowa na godzinę! Osiągnięcie 

wpisanoby do Księgi Rekordów Guinnessa. Klasyfikacja terminu 

„kurwa” jako przekleństwa budziła kontrowersje: ze względu na 

nagminność użycia wyrażenia, jego siła obsceniczna uległa dewaluacji 

do zera. 

 

- Posłuchaj, kurwa… Ja ci muszę to, kurwa, wytknąć… 

- No to dawaj, kurwa… 

- Wiesz, kurwa… Ona nie jest, kurwa, dla ciebie… 

- Kurwa… 

- Przecież mnie, kurwa, znasz… Ja tobie, kurwa, Krzysiu, źle nie 

życzę, kurwa… 

- Kurwa! Ufam ci, Wiechu! No kurwa! 

- No to dawaj po lufie, kurwa… 

- Trzaśniem, bo zaśniem! Kurwa… 

... 

... 

... 

- KUUURRRWA! 

- Co, kurwa?! 

- Posłuchaj, kurwa… Ja tobie mówię, kurwa, że ona nie jest, kurwa, 

dla ciebie… 

- Kto, kurwa…? 

- No, kurwa, przecież mnie, kurwa, znasz… Co jak co, ale możesz 

na mnie Krzuchu, kurwa, polegać… 

- Kocham cię Wiechu, wiesz? Kurwa… 
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- Nie dla ciebie i, kurwa, już! Uczciwie ci, kurwa, radzę… 

- Niech spada, kurwa... 

- Polejesz, kurwa? 

 

Grzesio czuł się źle. Wyrwany z cieplarnianych warunków ogniska 

domowego, w młynie groteskowych zachowań, zmarkotniał na amen. 
 

 

 

Pewien typek nieustannie zaręczał, że Grzesia zna. Małolat, dokładając 

starań o grzeczność, zapewniał natrętnego pana o zarejestrowaniu 

nowinki, sygnalizując niejako prośbę o odczepienie się. Idiota 

ignorował uwagi: wracał niby bumerang, zaręczając komitywę z 

przeszłości. Zarzucając wielgachne ramię na wątłe barki Grzesia, 
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potrząsając nim brutalnie, trąbił prosto w ucho: „Znam cię! Nic nie 

pękaj! Ja cię dobrze znam!”. 

 

Istne kretyństwo! Chciał czmychnąć do swojego pokoiku, umościć 

łóżeczko, zniknąć pod pierzynką z książeczką! 

 

Kapela także nie pomagała. Muzykanci dysponowali podrzędnymi, za 

to nader głośnymi instrumentami: organami, gitarą, perkusją plus 

saksofonem. Metaliczne dźwięki zlewały się w potworny, jednostajny 

huk, graniczący z rykiem startującego odrzutowca. Rozróżniał 

wyłącznie uderzenia w talerze perkusyjne. Wokalisty praktycznie nie 

słyszał - liryka piosenek brzmiała na podobieństwo jęków, 

dobiegających z głębokiej studni. 

 

Pomimo niemożliwości zidentyfikowania nuty melodyjnej, biesiadnicy 

pląsali na symbolicznym parkiecie. Dynamiczniejsi panowie, z 

koszulami wyłażącymi z portek, zamaszyście wywijali łokciami, na co 

panie wirowały wokół własnej osi. Wielu tancerzy wisiało na sobie, 

anemicznie przestępując z nogi na nogę. Okazjonalnie któraś z par 

runęła na ziemię, wskrzeszając piski zachwytu. 

 

Wymieniano afirmacje o wspaniałości - wręcz niepowtarzalności - 

imprezy! Grzesio zbaraniał: to tak wygląda fajne przyjęcie? Trzeba 

duplikować wiadomości ad nauseam, zakrapiać komentarze 

„kurwami”, dreptać przy ogłupiającym jazgocie głośników? 

Bezsprzecznie potrzebował jeszcze wielu lat dojrzewania, aby 

przyswoić filozofię przedniej zabawy. 

 

Wtem zawrzało jak w ulu! Balowicze zawyli z radością, bowiem 

zaanonsowano uroczystości oczepinowe! 

 

Grzesio nie miał zielonego pojęcia, czym są - czy czemu służą - 

oczepiny. Obserwował z obojętnością dziewki, trzymające się za ręce, 

kicające przy kanonadzie orkiestry dookoła oślepionej opaską panny 

młodej. W pewnym momencie gwałtownie urwano akompaniament, zaś 
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oblubienica cisnęła welonem w przestrzeń. Wpadł on w ręce Anety, 

prowokując entuzjastyczny skowyt mężczyn. 

 

 
 

Aneta - studentka iniwersytetu, pięć lat starsza od Grzesia - byla w jego 

kategoriach kobietą, nie dziewczyną. Wyróżniała ją purpurowa, lekko 

przeświecająca sukienka, pod którą majaczył zarys nieokrytego 

stanikiem, kuszącego biustu. Transparentny materiał pozwalał również 

na napawanie oczu konturem majteczek. 

 

Grzesio patrzył na seksowną garderobę z zaciekawieniem, aczkolwiek 

bez podniecenia. Z kolei rzesza samców prezentowała zaawansowane 

rozognienie na widok jędrnej bogini: rzucali szatańskie spojrzenia, 

wymieniali inteligentne recenzje w rodzaju: „Ty, patrz, he he!”; „Ale 

dupcia!”; „No, no!”. Interesująco, przedstawicielki płci żeńskiej 

interpretowały styl i wygląd Anety bardzo odmiennie: 

„Kompromitacja! Wiocha!”; „Wszetecznica cholerna!”; „Latawica!”; 

„Niech gnije w chałupie, lafirynda!”. 
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Dorosłość to skonfundowany okres rozwojowy, nacechowany absencją 

sojuszu opiniotwórczego względem obiektów doskonalszych. Powodem 

jest rozrzut subiektywizmu: przesadna rewerencja stacza bój z 

zakamuflowaną nienawiścią. 

 

Tymczasem banda napalonych klientów utworzyła kłębowisko przed 

estradą. Wodzirej ryczał w mikrofon: „Zapraszamy reflektujących 

singlów! Do wzięcia rozkoszna niewiasta! Czeka smutna, boć samotna, 

he he! Do roboty, dżentelmeny!”. 

 

Mama szturchnęła Grzesia, obwieszczając jednocześnie na całą knajpę: 

„Proszę, proszę! Mamy tutaj pysznego kawalera! Wstydu oszczędź, 

Słoneczko! Idź z panami!”. Tata buntował do twardej postawy: „Bądź 

mężczyzną, dołącz do zabawy! Nie tkwij znowuż naburmuszony!”. 

Rodzicielski nacisk zmusił bidaka do udziału w obrzędach, co zrobił z 

wielką niechęcią. Wciąż nie kojarzył istoty rytuału: nikt nie zaoferował 

wyjaśnienień, co stanowiło standardowe zjawisko w jego familii 

(wymagania - tak!; potencjalne potrzeby dziecka - co?!). 

Tłum barczystych chłopów kołysał się nad taboretem, gnieżdżącym 

oblubieńca (obwiązano mu łeb szalikiem, coby nie zerkał). 

Pomieszczenie wypełniło rytmiczne dudnienie bębnów zmieszanych z 

bekami keyboardowymi. 

 

Drobny Grzesio został wyciśnięty poza orbitę krążących satyrów 

niczym pluskwa. Zdegustowany, zaparkował na zewnątrz kręgu - 

marzył o ucieczce w siną dal. Starzy okazywali niezadowolenie: 

gestykulowali bojowo, ponaglając do pełnego uczestnictwa w 

uzualnych figlach. Uparciuch zniósł psychologiczną presję - nie dgnął, 

krzyżując ostentacyjnie ręce na piesiach. 

 

Przygrywka zamarła, muszka poszybowała w górę. Męska horda - 

synchronicznie - wyrwała pod sufit, po czym grzmotnęła na dół, omalże 

nie miażdżąc żonkosia. 

 

Może w efekcie napięcia, może pod wpływem prężnych taktów, a może 

na skutek zamroczenia alkoholowego,  pan młody rzucił muszką z 
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energią kulomiota: poszybowała wysoko oraz daleko. Przelobowała 

wszystkich spadając - nomen omen - pod nogi GrzesiaI 

 

Stymulowany wrodzoną kindersztubą, żwawo przykucnął, by zgubę 

podnieść i zwrócić właścicielowi. Nobliwy plan spłonął na panewce - 

stado rozjuszonych buhajów stratowało naiwnego dobroczyńcę. 

Poleciały wiąchy. Grzesio wychynął z kotłowiska poturbowany, 

zdezorientowany, jednakże wciąż ściskający muszkę. 

 

Oklaski, łomot ogłuszającej muzyki, wycie rozszalałych 

imprezowiczów. Wodzirej darł mordę przez kolumny: „Mamy nową 

parę młodą! Proszę bardzo, jaki przystojny amant! Ukradł 

najpiękniejszą krasawicę w mieście! Gratulacje!”. 

 

Mamą miotała histeria: „Ojejku, Słoneczko moje! Co za niespodzianka! 

Maszeruj żwawo do swojej wybranki - nie krępuj się, Słoneczko 

najdroższe! To mój syn! To Grzesio! Ojejku, wygrał oczepiny!”. 

 

Zbulwersowane Słoneczko osłupiało do końca: gawiedź zwariowała 

doszczętnie! On pragnie, zwyczajnie, powędrować do swojego 

mieszkanka spać! Odczepcie się wszyscy - raz na zawsze! 

 

Zarządzono tradycyjne tany nowożeńców in spe. Widząc 

niezdecydowanie Grzesia, dwóch krzepkich ujęło go za pachy i 

poniosło do krzesła, na którym siedziała Aneta. Tam upuścili niemotę 

na dechy, trzepnęli dla animuszu w łopatki, męsko przynaglili („No 

dawaj-dawaj kawalerze, he he!”), rozpustnie zarżeli, w końcu zostawili 

sam na sam z półgołą nimfą. 

 

Stał na baczność, miętosząc muszkę w dłoniach. Aneta studiowała 

sztywniaka z subtelnym - trochę wyzywającym - uśmiechem. 

- Dzień dobry pani - wykrztusił. 

- Mam na imię Aneta - zachęciła serdecznie. Kokieteryjnie 

przekrzywiła główkę. 

- Tak, wiem… Eee… zwyciężyłem oczepiny. 
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Powoli doszła do niego przepaść pomiędzy życiową musztrą, którą 

reprezentował, a naturalną gracją. Uzmysłowił sobie osobistą niemoc 

wobec bezpretensjonalności, prostolinijnego powabu, otwartości... 

Nieprzyjemne, paraliżujące doznanie... 

- Chce pani muszkę? - dodał beznadziejnie. 

Patrzała mu czule w oczy, dodatkowo onieśmielając. Dyskretnie 

wysupłała muszkę z niezgrabnych rąk, wstała, przybliżyła się ku niemu, 

uniosła na paluszki, musnęła przedramię, wyszeptała do rozpalonego 

ucha: 

- Oczywiście, że chcę, ale jeszcze bardziej chciałabym z tobą 

zatańczyć. Wiesz, że powinniśmy teraz zatańczyć? 

Owiała go bezkresna błogość. Aneta rozwiązała niezręczną sytuację, 

kreując aurę komfortu. Magia! Władała nadprzyrodzonymi 

zdolnościami eliminowania w nim poczucia zażenowania lub lęku. 

Pękała zapora, której dotychczas nie internalizował chociażby 

podświadomie. 

- Tak… - odpowiedział cichutko, acz stanowczo. 

Położyła muszkę na stole. 

- No to chodź - zaszeleściła. 

Każdy gest, słowo, ruch ciała tej dziewczyny emanowały 

intymność, zarażały spokojem... 

 

Podał jej lewe ramię, które Aneta miękko ujęła nie jedną, lecz obiema 

dłońmi - manewr, przeszywający członki Grzesia emocjonalnymi 

dreszczami. Poprzednio doświadczał podobnych mrówek tylko wtedy, 

gdy coś go niezmiernie wzruszyło, na przykład rozczulająca piosenka 

czy poruszająca scena w filmie. Okazało się, że dotyk kobiety może 

wywołać identyczny efekt, jakkolwiek szybciej i w spotęgowanej 

dawce. 

 

Zadzierając nosa, pewnym krokiem powiódł Anetę w kierunku 

parkietu. 

 

Przez ostatnią minutę przeszedł kosmiczną metamorfozę: z 

zatrwożonego Grzesia przeobraził się w nieustraszonego lwa. Taksował 

z ironią pozostałych facetów: ciamajdy, niedołężne wypierdki! 
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Skąd ta buńczuczność?! Skąd ta odwaga?! 

 

Sunąca ku estradzie para reaktywowała herszta orkiestry. Kwiczał 

spazmatycznie: „Proszę państwa! Nadciągają oczepieńcy! Kapitalna 

lask... gołębica z tym... No, z tym... eee... lowelasem, he he! Aplauz dla 

jutrzejszych oblubieńców! Nie żałujcie, dodajcie im otuchy! Brawo! 

Niech… tego… No dalej!”. Odwrócił się na pięcie i - wystukując tempo 

butem oraz pstrykając bajerancko kciukami - wyszczekał do grajków: 

„Raz! Dwa! Trzy!”. 

 

Głośniki zawyły niczym trąby jerychońskie - fala akustyczna nieomal 

wypluła Grzesia przez okno. Odtwarzali chyba utwór Phila Collinsa, 

bowiem z łoskotu dolatywało cieńkie, niby z zaświatów, stękanie 

wokalisty: „Aj-ken-fyl-yt kaaamyng yn-dy-er tunaaa-ajt, O - o - O!”. 

 

Prawą dłoń położył w pasie Anety, zaś w lewą zakleszczył jej prawą 

rękę, którą wyciągnął daleko w bok i w górę, jakby dzierżył pochodnię. 

Dla uchowania salonowego dystansu wypiął tyłek atletycznie do tyłu, 

przybierając sylwetkę pawiana. Z namaszczeniem gapił się na stopy, 

aby nie zadeptać partnerki. 

Odliczał w myślach: „Raz, dwa, trzy! Raz, dwa, trzy!”. Wybieg 

jakoś nie pomógł, więc urozmaicił sekwencję: „Raz, raz-dwa, trzy! Raz, 

raz-dwa, trzy!”. 

Wciąż nie potrafił skoordynować ruchów na tyle, by wygibasy 

zaczęły przypominać taniec. Weselnicy nie poprawiali jego położenia - 

debilnie klaskali jak w cyrku. Mama skandowała: „Słoneczko! 

Żwawiej! Syneczku! To mój Grzesio! Słoneczko!”. 

Aneta postanowiła przejąć inicjatywę, ponieważ wiszenie na drążku 

głową w dół byłoby mniej męczącym, niż adoptowanie póz 

narzuconych przez Słoneczko. Po 30 sekundach mordęg uwolniła swą 

prawicę z miażdżącego uścisku. Delikatnie, koniuszkami palców, ujęła 

Grzesia pod brodę i melancholijnie spojrzała mu głęboko w oczy. 

Zamarł speszony... 

Z grymasem ckliwej nagany, obsunęła wzrok nieco w dół. Poczuł 

muskanie jej włosów na policzkach... Troskliwie rozpięła mu dwa 

górne guziki koszuli, rozchełstała kołnieżyk, położyła obie dłonie na 
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barkach, po czym płynnym ruchem wtuliła się w niego. Bliskość Anety 

skatalizowała resztę: instynktownie objął ją tuż nad biodrami, zaczęli 

się kołysać… 

Cztery sekundy: tyle dokładnie wymagała, by uświadomić 

Grzesiowi potęgę przykładu (powiedzmy: siłę edukacji drogami 

naturalnymi). Bez wykładów czy nagabywań, w cztery sekundy przebył 

szkolenie w przedmiocie „Czego kobieta potrzebuje od mężczyzny” 

wraz z instruktażem bonusowym - „Jak tańczyć prawidłowo”. Nikt mu 

takich spraw przedtem ani nie wyjaśnił, ani nie pokazał… 

Przez chwilę lekko drżał - jeszcze mocniej go przytuliła. 

Nasączające ciepło rozluźniło mięśnie. Zapadł w odurzenie, spowity 

bezpieczeństwem, spokojem, bezwarunkową akceptacją. Poczuł się 

wreszcie komuś potrzebny… 

Muzyka ustała. Aneta chciała się wyprostować, lecz Grzesio 

przygarnął ją do siebie. 

- Nie, nie… - wyszeptał. - Proszę, nie… 

Kapela nic nie grała, a oni ciągle falowali. Przytulił subtelną, 

kobiecą dłoń do piersi - bez cienia oporu, Aneta pozwalała mu na 

cokolwiek. Inna sfera oddziaływań międzyludzkich, jakże obcych dla 

Grzesia: autokontrola, szczerość reakcji, przewidywalna aprobata. 

Współzależność z marzeń, oparta na sprzężeniu emocjonalnym i 

wzajemnej afirmacji. Pragnął utonąć w baśniowym świecie na 

wieczność. 

To prawda: jej zapach, dotyk, aksamitność skóry roznamiętniały na 

podstawowym, fizycznym poziomie, aczkolwiek epizod miał 

niebagatelnie większe znaczenie, bowiem pozwalał osiągnąć 

autogeniczny konsensus z drugą osobą - symbiozę rodem z niebios. 

Nitki kobiecej telepatii utkały obraz jego położenia: wulkan 

potencjału, zdławiony ciasnymi kołnieżykami bądź koszulkami 

wciśniętymi w spodnie. Niemy krzyk rozpaczy, błagający o ratunek. 

Urzała zaledwie szczyt góry lodowej - była wewnętrznie przekonana o 

plejadzie czynników, pętających młodzieńczą fantazję. 

 Miała rację... Nie wiedziała o szafie niemodnych ciuchów, 

wybranych skrupulatnie przez mamusię; kieszonkowym, 

wystarczającym na kilka biletów autobusowych; zakazie odwiedzin 

kolegów po dwudziestej; egzystencji w bezustannej fobii, że zrobi coś 
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źle, za co zostanie ukarany; rodzicach wykazujących zero 

zaciekawienia predylekcjami dziecka. Jakakolwiek alternatywa 

wydawała się lepsza, na przykład pozostanie z Anetą w tej knajpie do 

śmierci. 

Dziewczyna wzburzyła w nim rewolucję światopoglądową, boleśnie 

unaoczniającą wpływ pewnych determinant na perspektywy człowieka. 

Dlaczego zawsze obcy muszą go uczyć? 

 

 
 

Rzępoliła licha trupa, w kiczowatej restauracji, dla zapitej ferajny, 

podczas gdy on pałał szczęściem, płynąc z Anetą wśród gwiazd… 

Nie rozmawiali - po co? 

Narastała w nim bezsilność - wszakże sielanka dobiegnie końca, 

wciągnie go w odmęt zaprogramowanego życia, wytycznych, 

nadzoru… 

Znowu drżał. Ściskał ją czule, nie chciał wypuścić… 
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Stara krążyła na peryferiach parkietu, sondując rozwój wydarzeń. 

Słoneczko wyraźnie nie odgrywało roli wedle konserwatywnego 

scenariusza. Zaprzestała wiwatować, kiedy na synku zawisła o pięć lat 

starsza, jedna z bardziej seksownych lasek w okolicy. Zbladła. 

 

Reszta biesiadników wciąż poklaskiwała, przyozdobiwszy twarze 

głupimi uśmieszkami: świadkowali publiczną demoralizację małolata, 

zatem mieli frajdę. Półprzeźroczyste tekstylia Anety (na jednym 

ramiączku!), połączone z niechęcią kurtyzany do biustonoszy, dolewały 

oliwy do ognia. 

 

Istniał jeszcze jeden powód matczynej apopleksji: Aneta była kuzynką 

Grzesia! Trywialna sensacja ulegała transformacji w horrendalny 

skandal! 

 

Tymczasem Słoneczko, nieprzejęte rodowymi powiązaniami, beztrosko 

spoczywające w mackach pokusy, nie przewidywało nadciągającej 

burzy. 

 

W obliczu haniebnego faux pas, mamusia zainicjowała procedury 

korekcyjne. Pod pozorem uraczenia karmą, podstępnie przywołała 

latorośl do siebie. 

W sekundzie pomiarkowała skalę pasztetu: Słoneczko 

promieniowało rozrzewnieniem księcia z krainy czarów. Rozpięty 

kołnieżyk, zmierzwiona czuprynka, rubaszka na wierzchu - totalna 

deprawacja! Fetor wody kolońskiej Wars wyparła woń zachodniego 

perfumu, bynajmniej nie męskiego. Należało natychmiast 

interweniować! 

- Syneczku, przygotowałam kotlecika z ziemniaczkami. Proszę 

zjeść. Jakiej suróweczki dodać? - zaczęła niewinnie. 

- Nie jestem głodny - odparł nader zdecydowanie. - Czy mogę już 

iść? - dorzucił. 

Mamę zamurowało na amen: tragicznie poważny stan rzeczy! Z 

michą pełną jadła i horrorem w oczach, dopingowała obsesyjnie: 

- Może spróbowałbyś ogóreczka? Naprawdę smaczny! 

- Nie, dziękuję. Chciałbym już pójść - nalegał. 
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Ojojoj! Ale się porobiło! 

- A jak tam Aneta? - zagadnęła wartko. 

- Dobrze. Mamo, ja muszę już iść. 

Dyplomatyczne balety spełzły na niczym, więc wypaliła bez 

owijania w bawełnę: 

- Wiesz, że Anetka jest twoją kuzynką? 

Są śmiertelnicy, którzy nie orientują się w terenie. Bywają też tacy, 

których los pozbawił smykałki do matematyki. Niektórzy nie potrafią 

zorganizować sobie pracy. 

Grzesio maluje topografię w wyobraźni, uwielbia algebrę, posiada 

przednie zdolności organizacyjne, lecz w kwestiach pokrewieństwa 

przejawia szokującą nieporadność. Pomimo cierpliwych tłumaczeń kto 

jest kto, nie umie zlokalizować na gałęziach drzewa rodowego wujków, 

cioci, stryjków, szwagrów, bratanic, bratanków, siostrzeńców, 

siostrzenic, kuzynów, kuzynek, zięciów, synowych, sióstr ciotecznych, 

braci stryjecznych itd. - całej tej genetycznej bandy. 

Przedstawianie skoligaconych, cytując odpowiednie terminy 

powinowactwa, wznieca w nim przerażenie - grzebie spanikowany w 

pamięci, aby umiejscowić indywidua na diagramie aloidalnym, 

ponosząc niuniknioną klęskę. Córka wujka brata babci? Syn 

siostrzenicy dziadka cioci? Osiwieć można! 

Wiedział, że Aneta nie była jego matką, siostrą, babcią, krewną w 

linii prostej, ewentualnie bliższym członkiem klanu. 

Wzruszając ramionami, odparł: 

- Co z tego? 

- Syneczku, Słoneczko moje, - syczała rodzicielka neurotycznie - 

przecież nie wolno… 

Nie dał jej wyłuszczyć problemu. 

- Na razie! 

I pognał! Ten grzeczny chłopak, Słoneczko, syneczek, żółtodziób, 

gołowąs, laluś - olał mamusię! Bezceremonialnie, statecznym krokiem, 

podążył do zaniedbanych, samczych obowiązków. 

Słuszne prawią mędrcy: kobiety dysponują straszną mocą, 

wstrzymującą Ziemię i ruszającą Słońce! 
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Niepostrzeżenie wybiła godzina czwarta nad ranem. Dotychczas nie 

przetrwał na nogach okrągłej nocy, jednakże owego dnia włodarzył 

krzepą, na tle której goryl wyglądał rachitycznie. 

 

Gaworzył z Anetą. Uważnie słuchała, zadawała masę pytań, wtrącała 

dygresje. Kolejna dewiacja od standardów: ktoś demonstrował 

fascynację jego rzeczywistością, absorbował informacje na jego temat, 

orędował jego poglądy. Roztaczał z zapałem wizje i plany; 

wtajemniczał w osobiste opinie i teorie; komunikował zainteresowania i 

pasje. Jednocześnie pożerał wzrokiem ten klejnot, owoc najsłodszy - 

tego ofiarowanego mu przez los anioła... Cudowna, ponętna, ujmująca, 

taktowna, urzekająca na każdym froncie – jedyna! 

 

 
 

Perkusista drzemał na bębnach. Wodzirej - rozwalony na krześle - 

chrapał rozdzierająco z głową odrzuconą do tyłu. We framudze 

rozdziawionej paszczy eksponował żółtoczarne uzębienie. 
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Pomieszczenie wypełnił pomruk bełków - to faceci z rozchełstanymi, 

smętnie wiszącymi na portkach koszulami, dokonywali finałowych 

wysiłków konwersacyjnych. 

 

Wspaniała, niepowtarzalna balanga dogasała. 

 

Aneta zapisała na cieńkiej serwetce grzesiowy numer telefonu. Posłała 

bajkowy uśmiech, spuściła oczy… Trącając opuszkami jego ramienia, 

wyszczebiotała pożegnania: „Dobranoc. Nic się nie martw, 

zadzwonię…”. Walcząc o oddech, wydukał: „Proszę cię, zadzwoń… 

Tak bardzo cię proszę… Nie ucieknij w siną dal…”. 

 

Nie szedł do domu – majestatycznie płynął nad chodnikiem. Nie leżał w 

łóżku, tylko nad nim wisiał. Lewitował w próżni, obojętny na bodźce 

zewnętrzne, unoszony donikąd... Stan bez czasu ni przestrzeni. 

 

Z niebytu wychynął dylemat: a jak nie zadzwoni?! Eee tam, zadzwoni! 

Toż gwarantowała! 

 

Grzesio zawsze dotrzymywał słowa. Obietnicę utożsamiał ze świętością 

absolutną, honorem ostatecznym, więc raniło go łamanie zobowiązań 

przez innych. Po cóż się zaklinać, aby potem podeptać deklaracje? 

Postawa sprawiająca mu przykrość, bo świadcząca o lekceważeniu jego 

osoby, a nie danej kwestii. W Grzesia mentalności człowiek, który nie 

wykazywał ochoty wprowadzenia w czyn własnych zapewnień, był 

niewarty naparstka sadzy. Faryzeuszowska gnida! Marnotrawca energii! 

Zatruwacz powietrza!  

 

Powoli ochłonął... Przeczulica na punkcie integralności rozbujała 

bezpodstawny niepokój. Przyzwyczajony do klimatu demagogii wśród 

najbliższych, wpadał w psychozę - prorokował analogiczne intencje ze 

strony kogokolwiek. 

 

Poczeka cierpliwie! Nie wytknie nosa z chałupy przez bite wakacje! 

Zacznie sypiać na aparacie telefonicznym w korytarzu! 
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Obudził go dzwonek w południe. Telefon zabrzmiał jeno raz, bo 

Grzesio dopadł słuchawki susem lamparta. Rodzice nie mieli szansy 

nawet zarejestrować, że ktoś dzwoni. 

- Halo? - wykrztusił. Serce waliło, wzburzony potok krwi rwał przez 

naczynia. - Halo? - powtórzył  nerwowo. 

Słodko zaspany głos, który go dobiegł, wrył się w szare komórki 

glejowe na stałe: nigdy i z niczym go już nie pomyli. 

- Czeeeść… 

Fala gorąca, niedostatek tlenu, suchość w gardle - efekty 

masywnego wyrzutu adrenaliny. Trudno ustabilizować rozgalopowane 

funkcje organizmu.  

- Dzień dobry… Tak się cieszę, że dzwonisz… - zapiszczał. 

- Wiem… - powiedziała zalotnie. 

Skąd wiedziała?!  

- Chciałam cię usłyszeć… - dodała czule. 

Go usłyszeć?! Grzesia?! Poczuł wszędzie pieszczące ciarki. 

- Tak? - zapytał nieśmiało. 

- Tak! - kojący półszept. 

Jak ona to robiła?! Każda fraza, barwą i natężeniem, harmonizowała 

z podświadomymi pragnieniami. Jakkolwiek niby przewidywał 

następujące doznania, takkolwiek fascynowały one nowością, niby 

kolejne nuty premierowego, mistrzowskiego koncertu. Aneta, 

bezspornie, przybrała rolę wirtuoza, uderzając precyzyjnie we właściwe 

struny. 

- Co robisz? - zagadnęła. 

- No… Eee… Rozmawiam z tobą… 

Roześmiała się uroczo, a mózg Grzesia kipiał: stracił panowanie nad 

myślami, zamiarami, krytyczną oceną sytuacji, pozostałymi wyższymi 

funkcjami korowymi. 

- Miałbyś dzisiaj momencik na spotkanie ze mną? 

Co?! Czy rozporządza czasem na spotkanie z nią?! Absurdalne 

pytanie! Gdzie i kiedy - zamelduje się co do sekundy! Ani lokalizacja, 

ani termin nie mają żadnego znaczenia! W mieście, w lesie, na dnie 

jeziora, na dachu pociągu, w ruinach bunkru Hitlera, w Roskilde w 

Danii - gdziekolwiek. 

- Oczywiście! 
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Siedzieli na ławeczce w parku: Grzesio na samym jej skraju, z rączkami 

elegancko na kolankach, natomiast Aneta z nogą na nodze, spoczywając 

wygodnie na oparciu, podwijając łokieć pod głowę. Kręciła w placach, 

od niechcenia, kosmyk swoich długich, ciemnych włosów. 

 

Ubrała spódniczkę w kwiatki i białą, powiewną, rozpiętą pod szyją 

bluzeczkę. Ucieleśnienie letniej świeżości, dopełnione białymi 

sandałkami na bosych, wypielęgnowanych stópkach. Ku radości 

młodziana, kontynuowała weselne trendy - ciuszki kusiły 

transparentnością. Dla odmiany założyła staniczek - detal, dostrzeżony 

przez Grzesia w drodze na miejsce rendez vous, gdy Aneta zamajaczyła 

mikroskopijną plamką na horyzoncie.  

 

Plotkowali o różnościach, często przerywając na całe minuty, wydające 

się wiecznością. W tych niezręcznych chwilach obserwował bacznie 

spacerowiczów, rozpaczliwie szukając inspiracji do wznowienia 

dyskusji. Komentowanie zachowania tudzież aparycji innych z ukrycia 

należy do najłatwiejszych taktyk, podtrzymujących wymianę zdań. 

 

1. Tamci rodzice, nieodpowiedzialnie, pozwolają dziecku na jeżdżenie 

na rowerku blisko stawu! Przecież brzdąc wpadnie do wody - 

będzie chlust, gulgot, płacz, wielka tragedia! Co za niefrasobliwość! 

 

2. Ale ubrany - rany boskie! Szpanuje skórzaną kurtką w skwarze! Na 

bank spocony pod spodem. Mówię tobie - śmiedzi niemiłosiernie! 

Cuchnie, że o Jezu! 

 

3. Popatrz na tę parkę - ani chybi po karczemnej awanturze! Ona 

niezadowolona, on naburmuszony, oboje w stresie! Po kiego w 

ogóle paradują wśród przyzwoitych ludzi, psując wszystkim 

humor?! Zaraz wybuchnie burda! Nastąpi zgorszenie! 

 

4. A ta czyta w pełnym słońcu! Bardzo niezdrowe dla oczu! Powinna 

myknąć z lekturką w cień, bo na mur oślepnie! 
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Wpadał w popłoch: co robić?! Niewygodne, krępujące okresy ciszy 

błagały o sprytne urozmaicenie. Wydawało mu się męskim 

obowiązkiem zabawianie Anety dialogiem non stop - inaczej laska 

dźwignie pupkę, otrzepie kiecę, bąknie „adios amigo”, zniknie jak 

kamfora. Jego kunszt gawędziarski nie należał do przesadnie 

wybitnych, toteż szybko docierał do granicy, poza którą ziała przepaść 

milczenia. 

 

Ponownie stanęła na wysokości zadania. Poprzedniego wieczoru 

przeprowadziła czterosekundowy trening tańca, tym razem 

potrzebowała około minuty na danie praktycznego kursu wypełniania 

wszelkiego rodzaju luk w trakcie randek. 

 

- Masz apetyt na loda? Sprzedają lody Calypso na patyku. Mogę 

kupić loda, to sobie zjesz. Chcesz loda? - trajkotał. Masakra! 

Podwinęła zgrabne nóżki, przysunęła się, położyła głowę na swoim 

ramieniu. Mróżąc marzycielsko oczy, spojrzała w górę na Grzesia. 

- Nie chcę loda… - zaszemrała. 

No to klops! Pogardziła orzeźwiającym smakołykiem! Co teraz?! 

Balansował na krawędzi ławki, pijącym dotkliwie w pośladki. 

Zdesperowany, drążył tandetny wątek: 

- Bo jest upał. Taki lód… 

- Nie chcę loda… - powtórzyła. - Właśnie pomyślałam sobie o 

czymś…  

Uff, nareszcie iskra sensu! Sposobność do pociągnięcia pogadanki! 

- A co pomyślałaś? 

Bawiła się oparciem, zdrapując kawałeczki popękanej farby. 

- Naszła mnie na coś ochota… 

- A na co? - nalegał. Cokolwiek by zaordynowała, zrealizuje 

polecenie na medal! 

- Hmm… Nie wiem, czy mogę… - konferowała sama z sobą. 

Przerzuciła uwagę na swoje paznokcie - oglądała je w skupieniu. 

Pierwsza lekcja popołudniowych zajęć: kobiety są zagmatwane, 

nielogiczne. Czyż nie prościej wywalić kawę na ławę, bez podchodów, 

dywagacji, odwlekania?! Bezproduktywne marudzenie, zmuszające 

interlokutora do żmudnego wydłybywania duperelnych detali.  
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- Ale na co masz ochotę? Proszę cię, powiedz mi… 

Okazała bidakowi litość. Podniosła się z pozycji półleżącej, 

przybliżyła twarz ku jego twarzy: 

- Chciałabym cię pocałować… - oznajmiła trochę przekornie i 

zagryzła dolną wargę. 

 

 
 

Druga lekcja: dżentelmen powinien umieć kobietę odczytać. 

Wyższa szkoła jazdy dla chłopaka, szlifowanego na fundamentalistę. 

Osłupiał. Tętno galopowało z obłędną szybkością - dlaczego?! 

Przecież nigdzie nie biegł… Nie potrafił rozsądnie odpowiedzieć - 

zanikła kreatywność, pierzchnęły zdolności krasomówcze. Otchłań 

koncepcyjnej drętwoty. 

- Czy mogę cię pocałować? - ponowiła życzenie. 

- Tak… - wydławił. 

Roztrząsał opcje - co miał niby zrobić?! Nadstawić policzek albo 

czółko?! Tragiczna sytuacja, bowiem w życiu nie cmokał dziewczyny! 

To ona zasugerowała buziaki - nie vice versa - więc piłka leżała po 

jej stronie kortu! Podjęła inicjatywę, niech zatem kombinuje! Podstępne 

rozumowanie, znajdujące podstawy w tchórzostwie, koiło nieco nerwy. 
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On bogu ducha winny! Nic nie proponował, ino pokornie siedział, 

etykietalnie konwersując! 

Zaoszczędziła mu męczarni: ujęła palcami pod brodę i - lekko 

rozchylając swoimi ustami jego wargi - miękko pocałowała. Operacja 

trwała dwie sekundy. 

Naprzeciwko siedziała siwa staruszka w kremowej bluzeczce - 

konsumowała kanapkę z szynką. Pani w czerwonej sukience pchała 

alejką niebieski wózek na małych kółeczkach, a jej dzidzia, 

przyozdobiona śnieżnobiałą kokardką, ssała różowy smoczek. W tle, 

nad brzegiem sadzawki, tata z synem ciskali opasłym kaczkom okruchy 

chleba które, wpadając w wodę, tworzyły kręgi malutkich fal. Na 

trawniku grasował piesek, goniąc bezsensownie własny, włochaty ogon. 

Muskał wiaterek, po niebie ślizgały się pojedyncze chmurki, zaś 

temperatura powietrza wynosiła 24°C. Kolejka do palmiarni liczyła 

około dwudziestu osób. 

Dwie sekundy, utrwalone z fotograficzną dokładnością, 

uwzględniając kompozycję fizykochemiczną otaczającego ekosystemu. 

Świat zastygł, aby nagle opętańczo zawirować. Nie sposób opisać 

tej skotłowanej mieszanki duchowo-psychomotoryczno-fizjologicznej: 

wpierw rozpadł się na atomy, zlewając z otoczeniem, po czym 

zintegrował z powrotem w odmiennej już formie. Chciał wyć, płakać, 

hycać, wystrzelić w stratosferę, uściskać wszystkich, pobić wszystkich, 

wytarzać gnaty w trawie, porąbać drzewo, wepchnąć zaparkowane 

samochody do stawu. Rozporządzał energią na obieżenie miasta 

sprintem dziesięć razy - na mecie oczekiwałby wskazówek, ile 

dodatkowych rund ma wykonać. 

Lekcja trzecia: „Jak efektywnie wytępić marazm na schadzkach.”. 

 

Sukcesywne polemiki okazały się zbędne, wprost nietaktowne. 

 

Zmienili konfigurację: Grzesio rozpostarł członki w fasonie szefa 

korporacji, udostępniając udo jako poduszkę pod głowę Anety. Trącał 

jej loczki, głaskał po ramieniu, dotykał delikatnie... 

 

Nieschematyczna realność, uformowana z przypadkowych reakcji czy 

gestów, katalizowana nieskrępowanym wyborem, wykuwająca ze 
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złudnego chaosu decyzjotwórczego piękno doskonałe: plastyczne, 

adaptabilne do indywidulanych fanaberii, przeto uniwersalne. 

 

Mistycznie sterowany, odkrywał siebie. Istniał inny - prawdziwy - 

Grzesio, niekompatybilny z człowiekiem biernie wywiązującym się z 

poleceń, gloryfikującym utarte doktryny, przynoszącym w zębach piątki 

na świadectwach, wyglądającym pochwał za imitowanie 

propagowanych postaw,  wyrażającym gotowość do kroczenia szlakiem 

kariery, specjalizacji, promocji, posadki, władzy. Skuty w zbroję 

algorytmów postępowań, nie dostrzegał alternatyw jakże 

kongruentnych z jego charakterem. Obdarto go z ufności w osobiste 

przekonania, do stopnia wykluczającego selekcję partnerki podług 

podszeptów serca, nie wspominając o zwyczajnym podrywie. 

 

Intensywność doznań w parku przebijała stukrotnie pospolite 

omamienie romantyczne. Afekt zaledwie rozwiał mgłę indoktrynacji. 

Wydarzenie porównywalne do wypuszczenia ptaszka, po szesnastu 

latach przebytych w klatce, do lasu.  Pozornie bezpieczny byt - z 

wiktem, opierunkiem plus wystawianiem klatki na podwórko celem 

przewietrzenia - jest jednak więzieniem. 

 

Raptowne zakosztowanie wolności oszałamia rojem kontrastujących 

przeżyć (złość na oprawców, ekstaza, łaknienie zemsty, wigor itd.) oraz 

uprzytamnia rzecz najgorszą z najgorszych: nieprzystosowanie do 

normalności. Tysiące dni sekciarskiego pręgierza wyrabia 

przyzwyczajenia - krępującą sieć groteskowych nawyków, których 

odstąpienie napawa strachem. O ile skutki fizycznego temperowania 

swobody można łatwo skorygować, o tyle systematyczne unicestwianie 

samostanowienia, za pośrednictwem jaszczurczych metod 

psychologicznych, żłobi blizny w mentalności ofiary. 

 

Lekceważąc gryzący żal, poprzestał na ucztowaniu przy stole, 

zastawionym przez opatrzność. Oto dziewczyna, pożerana na ulicach 

zbereźnym wzrokiem rzeki samców, mianowała nieokazałego Grzesia 

na jej chłopaka! Był niezwyciężonym, seksownym, rzymskim bogiem! 
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Zakochał się... 

 

 
 

Aneta gościła w Gdańsku jako opiekunka kolonijna, zaś mieszkała w 

środku Polski - rosła przygnębiająca wizja jej wyjazdu. Po wielu 

dobach praktykowania wachlarza technik całowania, uknuli spisek: 

Aneta przyjedzie raz jeszcze za miesiąc, na tydzień, prywatnie! Szmat 

czasu na eksplorację głębi dusz, względnie rzeźby ciał, od rana do nocy, 

a zwłaszcza od nocy do rana. 

 

Projekt nie przedstawiał się tak prosto, jak obydwoje pochopnie 

założyli. Rodzice trzymali żelazną dyscyplinę, limitując dawki 

pieniężne do groszy na lemoniadę. Łazikowanie poza domem po 22 

graniczyło z utopią, zaś wyparowanie po północy pociągnęłoby 

interwencję armii radiowozów i sfory psów gończych, przy wsparciu 

helikopterów wyposażonych w jupitery. Uskutecznienie 

przedsięwzięcia ze stuprocentową pewnością, nie wzbudzając przy 

okazji podejrzeń, stanowiło niebagatelną łamigłówkę. 
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Analityczny grzesiowy mózg ukartował strategię kalibru generała. Nic 

nie urabiało starych bardziej, niż ciągoty do pilnej nauki, więc 

dostarczy im tony satysfakcji pod postacią ponadprogramej edukacji 

wakacyjnej! 

 

Zakasał rękawy, przystąpił do dzieła. Dobył literatury. Kartkował 

zawzięcie, szukając inspiracji. 

 

Namierzył fasolę. 

 

Wyszło na jaw, że szparagówka posiada predyspozycje do 

urzeczywistnienia erotycznych zapędów Grzesia. W podręczniku 

opisywano eksperyment, przeznaczony specyficznie dla prymusów 

żądnych ekstra roboty, ściślej dla kandydatów na olimpiadę bilogiczną. 

Doświadczenie polegało na hodowli fasoli w zdywersyfikowanych 

warunkach świetlnych na wielorakich pożywkach, by dociec 

optymalnej kombinacji środowiskowo-gruntowej dla uprawy tej 

wspaniałej rośliny ogrodowej. 

 

Potrzebował: 

 

1. Fasolę z kuchni. 

2. Tuzin słoików z piwnicy. 

3. Przedestylowaną wodę. 

4. Trywialne domieszki chemiczne (sól, cukier, inne - rozpuszczane w 

wodzie, aby spreparować tzw. bulion odżywczy). 

5. Gazę (nawlekaną na otwarte weki, symulującą podłoże). 

6. Patyki (by fasola mogła się po czymś wić w górę). 

7. Czarny papier (do osłonięcia niektórych preparatów tubami, tzn. 

sfingowania ciemności). 

 

W przeciągu godziny zorganizował większość rekwizytów do odegrania 

parodii. O resztę zaapelował do rodziców. 

 

Wzniosłe idee porywały familię do akcji - ślęczenie dziecka w murach, 

szczególnie w okresie wolnym od zajęć, kokietowało oklepane ambicje. 
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Ich syn - Słoneczko najdroższe - szedł na olimpiadę biologiczną! Z 

wyprzedzeniem myślał o gładkim przyjęciu na preferowaną przez nich 

akademię medyczną! 

 

 
 

Tata przytaszczył ogromną butlę wody destylowanej tudzeż wałek 

czarnej krepy. Mama wykradła z przychodni zwoje gazy, zaś z 

laboratorium szpitalnego niezbędne chemikalia. 

 

Grzesio przygotował swój ogród na parapecie i czekał, aż nasiona 

zakiełkują. Postęp wzrostu fasoli mierzył z zaangażowaniem ekierką. 

Prowadził skrupulatne notatki. Dokumentacja perswadowała solidność: 

na biurku pod oknem widniały pootwierane książki, zeszyty z 

zapiskami, stosy flamastrów, porozrzucane ołówki. Kartki z 

tajemniczymi tabelkami walały się po całym pokoju. Sceneria żywcem 

wyjęta z gabinetu szalonego naukowca, zagrzebanego po uszy w 

pracach badawczych. 
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Chroniczna absencja zainteresowania Grzesiem pomagała - nikt nie 

domniemywał przekrętu. Dziecię kontynuowało wegetację w ciasnym 

pokoiku, w czymś tam gmerając. Jak antycypował, żadne z rodziców 

nie sprawdziło wiarygodności jego historii, na przykład z pedagogami. 

 

Szparagowa szopka była wyłącznie przygrywką do odsłony głównej. 

Wszakże scenariusz zakładał happy end, czyli tydzień rozpusty z Anetą. 

Słowem, fasola nie pojawiła się z głupia frant, ale z jakiegoś powodu. 

 

Otóż familia zaordynowała dwutygodniową ekskursję do ośrodka 

wczasowego, o czym wiedział zawczasu. Z intencją zdobycia pełnej 

aprobaty, przystrajając buźkę minką zawodowego dyplomaty, 

zainicjował wieczorne pertraktacje odnośnie planowanej eskapady. 

 

Mianowicie, jakże on, Grzesio, ma im towarzyszyć, w obliczu 

przełomowego testu agrokulturowego? Z zatroskaniem tłumaczył, iż 

fasola mu powiędnie, co przekreśli (przynajmniej mocno podważy) 

szanse wkroczenia na uczelnię wyższą. Nie dopuści na wyrzucenie w 

bagno - ot tak sobie, dla próżnych wycieczek za miasto - 

dotychczasowych poświęceń! Docenia opiekuńczość, hojność i 

przezorność rodziców, jednakże nakłania do bezstronnego ogarnięcia 

faktów dość oczywistych, przede wszystkim kluczowego znaczenia 

jego znoju gwoli zagwarantowania sukcesów w przyszłości. Czyż nie 

nadszła pora, aby dalekowzrocznemu synowi dać wiarę? On sam czuje 

się na siłach podołać wyzwaniom i fasolowym, i domowym. 

 

Fortel wypalił: uchwalono pozostawić Grzesia samego z zapasami 

żywności, wystarczającymi na wypasienie wieżowca przez kwartał. 

Obiecano określoną sumę pieniędzy na drobne wydatki. Zobowiązano 

do raportów telefonicznych dwa razy dziennie, na co przystał 

entuzjastycznie: Aneta i on, oprócz siedzenia na kanapie w objęciach, 

nie nosili się z zamiarami latania po dyskotekach, więc mógł dzwonić 

nawet co godzinę! 

 

Hasło „pieniądze na drobne wydatki” suponowało jałmużnę na 

bułeczki, wobec czego zaczął gromadzić kasę nieoficjalnie. Sprzedał 
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trzy klasery znaczków; w antykwariacie spieniężył parę tomiszczy; na 

targu opylił niemodne, ohydne sweterki; w komisie upłynnił zachodnie 

bambetle (talię kart, modele samochodów Matchbox na resorach, 

wieczne pióro marki Parker); targał tony makulatury do punktu skupu; 

handlował złomem. Tyrał jak wół na roli, dbając równocześnie o 

hodowlę oraz dokumentację przebiegu badań (każda ordynarna lipa 

nabierze rangi poprzez profesjonalną prezentację). 

 

Uciułał pokaźną sumę złotówek. Cóż, dla Anety opędzlowałby ostatnią 

parę butów! 

 

 
 

- Grzesiu, gdzie się podział szary sweterek z brązowym 

paseczkiem? 

- Który sweterek, mamo? 

- Ten siny, z golfem. 

- Aha! Leży na półce w moim pokoju. 

Otworzył szafę. Demonstracyjnie wertował zawartość w 

poszukiwaniu ciucha, który sprzedał z trudem jakiejś staruszce. 

- Rzeczywiście, nie ma go tutaj - potwierdził z niedowierzaniem. - 

Może jest w praniu? - zasugerował. 
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- Już sprawdzałam: nie ma. 

- Przecież nie wyparował! - zapewniał bezczelnie. 

- Granatowego sweterka z kremowym wzorem też nie mogę nigdzie 

znaleźć! 

- Coś nieprawdopodobnego! - wykrzyknął z oburzeniem. - Takie 

piękne sweterki! Niby gdzie zniknęły?! 

- Obydwa kupione spod lady - narzekała mama. 

- O rany! Może zostały - omyłkowo - wyrzucone podczas remontu?! 

- Jeszcze przeszperam rzeczy ojca. 

- Odnajdziemy je! Daj mi znać, jeżeli mam w czymś pomóc! 

 

Pożegnał grzecznie rodziców i siostrę przed udaniem się na spoczynek, 

albowiem ich pociąg odjeżdżał o piątej rano. Spał szczęśliwy: strasznie 

kochał tę dziewczynę! Spędzi z nią niezapomniany tydzień w pustej 

chacie! Raj za ziemi!  

 

Obudził się. Patrzał w sufit, trwał w bezruchu. Porannym ekspresem 

mknęła ku niemu Aneta! 

Rozmawiali często, synchronizując działania. Dzwoniła pod 

nieobecność rodziców, popołudniami, eliminując ryzyko wpadki. 

Zmowa poszła po ich myśli - nie nastąpiły niespodziewane przeszkody, 

pragnienia nabrały realnego kształtu. Radość, wzruszenie, duma! Leżał 

beztroski, uśmiechnięty, zadowolony, rozmarzony... 

Skrzypnęły drzwi pokoju. 

- Grzesiu, Słoneczko moje, czy zjesz jajeczniczkę na śniadanie? 

Śnił. Zamknął oczy. Oddychał równomiernie, odpędzając 

halucynacje, typowe dla znerwicowanego członka dysfunkcjonalnej 

rodziny. 

- Ile zrobić kanapeczek? Dwie? Trzy? 

Powoli spojrzał w stronę, skąd dobiegał głos. W uchylonych 

drzwiach ujrzał twarz, perfekcyjnie udającą strapienie. Przeżywał 

(czego wtedy nie rozumiał) inscenizację podług trójkątu dramatycznego 

Karpman’a: w owym momencie matka odgrywała rolę wybawiciela, 

natomiast on powinien przeistoczyć się w ofiarę. 

Fajtłapa, nie był aktorem, nie umiał pajacować... Młodzieńcze serce 

biło do ukochanej - to wszystko... 
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Wbił w nią rozpaczliwy, pytający wzrok - migiem zmiarkowała, o 

co chodziło. 

- Uzgodniliśmy z ojcem, że jednak zostanę. To z troski, Słoneczko - 

pośpieszyła z wyjaśnieniami. - Odejmę tobie zmartwień, spokojnie 

przeprowadzisz swój eksperyment, wiesz? To ile chciałbyś 

kanapeczek? 

Wyszła na jaw jej ukryta, w przeddzień jeszcze aktywna, rola: 

prześladowcy... 

 

Został wrzucony żywcem 

do piekła. 

 

Przeprosił na chwilę, 

zamknął drzwi, klęknął 

przy łóżku, w bezsilnej 

wściekłości wtulił głowę w 

pierzynę. Łkał 

rozdzierająco, do utraty 

tchu... 

 

Dlaczego? Dlaczego nie 

pozwolą mu jej widywać? 

Dlaczego musi czołgać się 

opłotkami, stosować 

wybiegi, kłamać, sadzić 

fasolę, sprzedawać 

samochodziki na resorach, 

handlować sweterkami? 

Dlaczego zawsze mu psują 

najprostsze przyjemności?  

Ma wzorowe wyniki w nauce, słucha ich, szanuje… Dlaczego mu nie 

ufają? Dlaczego nie może kochać? Dlaczego, dlaczego, DLACZEGO!!! 

 

Boże, ktokolwiek, LITOŚCI! Przez miłość, litości... 
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Wciskał twarz w zmoczoną, zaślinioną, zasmarkaną poszewkę - 

ilustracja pieprzonego żywota wsród socjopatów. 

 

Zdruzgotany, zjadł cholerną jajecznicę, po czym naprędce przetasował 

plany. 

 

Pojechał do jednego z lepszych hoteli. Wykupił apartament na trzy noce 

- na tyle pozwolił portfel. 

 

Czekał na dworcu z przytaszczonym magnetofonem ZK 145, 

otrzymanym w podarku na urodziny. Chorował na przenośnego 

kaseciaka, to mu ojciec ofiarował siedmioletni odtwarzacz szpulowy, 

pierwotnie stojący w sypialni starych. Prezent nad prezentami, 

prezentissimo extraordinaire: obwinięta dekoracyjnym papierem rzecz, 

używana poprzednio latami przez solenizanta. 

 

Rozpakowywanie dostarczyło unikatowych wrażeń: pod presją 

oczekujących zachwytu dawców, biorca wydobywał z zawiniątka znany 

mu z autopsji sprzęt, na którym nagrał zresztą tysiące piosenek. Co 

ciekawsze, kolekcja owych nagrań była już starannie posegregowana w 

pokoju solenizanta! Sfabrykowane déjà vu, upominek o kryptonimie 

„scedowanie prawa własności do zmurszałego bambetla”, perwersyjne 

„a kuku!”. Dzień po dniu, minuta po minucie, każdy manewr, słowo, 

zamysł nakierowane pedantycznie na zmielenie wiary w siebie, 

ludzkość, autentyzm, normalność. 

 

Ukrywając wstydliwie przestarzałego grata za kolumną, sterczał smutny 

na peronie. W siatce przyniósł parę szpul, specjalnie skopilowanych dla 

Anety - sekwencja nastrojowych, roztapiających serca melodii. 

 

Cicho, ze zwieszoną głową, wytłumaczył jej totalną klęskę. Nie 

opanował łez. Objęła go czule. Wyszeptała, aby się niczym - ale to 

absolutnie niczym - nie przejmował. 

 

W hotelu założyła tę purpurową, półprzeźroczystą sukienkę na jednym 

ramiączku, w której balowała na weselu. Skropiła szyję tym samym 
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perfumem. Potem, przy łagodnej muzyce wczesnych lat 

osiemdziesiątych, nauczyła go wszystkiego. 

 

Do domu dotarł o drugiej nad ranem. Nie zareagował na mamine 

utyskiwania. Następne dwie pełne doby spędził z Anetą. 

 

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

 

Minął miesiąc od jej wyjazdu, kiedy zadzwoniła. Oświadczyła 

kategorycznie, że do ich następnego spotkania nie dojdzie. W 

popularnym języku, zerwała z nim. Udzieliła nastolatkowi ostatniej 

lekcji: do odważnych świat należy. Dostał coś cudownego, czego nie 

potrafił prawidłowo docenić, po rycersku bronić, a w konsekwencji 

uchować. Płakał wieczorami przez cały rok, raczej z bezsiły niż z 

tęsknoty. 

 

Coś w nim umarło... Pierwsza miłość, zazwyczaj upewniająca 

mężczyznę, rozpostarła przed nim pejzaż kataklizmu. Zobaczył w 

lustrze metodycznie wyjałowionego, ogołoconego ze spontaniczności, 

robota. Czyżby się takim narodził - genetycznym cyborgiem - 

niezdolnym do egzystencji poza systemem instrukcji, podyktowanych 

trendów, periodycznych inspekcji, sztucznej satysfakcji po 

wynagrodzeniu dyplomem? 

 

Pomimo uschnięcia fasoli oraz olania olimpady, śpiewająco zdał 

egzamin na uczelnię nie swojego wyboru. Zaiste, wykucie na pamięć 

czegokolwiek nie przysparzało mu trudności - efekt regularnej tresury. 

 

Podsumowując akcentem optymistycznym, edukacja nie poszła na 

marne, za co Anecie dziękuje. Dostatecznej brawury nabrał dopiero po 

dekadzie od tamtych wydarzeń - wyjechał na drugi koniec globu, nie 

widząc mniej drastycznych rozwiązań. Wciąż niedojrzały, skołowany, 

przesiąknięty lękiem, jednak definitywny w postanowieniu zmierzenia 

się z samym sobą - "na hurra”. 

 



Aneta grzesiopolak.com 
 

33 

Z kolei dla swojego syna pragnie tylko szczęścia - bajecznie łatwa misja 

dla osoby, wytrenowanej w temacie „Jak nie niszczyć drugim życia”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

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/

