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Grzesio leżał na stosie butów. 

 

Przed sekundą runął na półkę. Utworzyły się bezładne warstwy: na 

spodzie mieszanka klapek, kamaszy, papuci i lakierków, potem Grześ z 

kawałkami drewna sosnowego, na samym wierzchu szczątki mebla. 

 

Dlaczego? 

 

Ano po zaliczonej sesji egzaminacyjnej, szczęśliwi studenci postanowili 

uczcić okazję. Jeden z kolegów pochodził z bogatszej rodziny, 

dysponującej wcale dużym domkiem letniskowym na Mazurach. Chata 

zionęła pustkami, więc należało ją wykorzystać. 

 

Kumple przekonywująco namawiali: „Będzie odjazdowo!”; „Będą 

balety!”; „Będzie zajebiście!”; „Las, jezioro, świeże powietrze, 

ścieżynki zapraszające na romantyczne przechadzki - nic, tylko pić!”. 

 

Podochocony perspektywami nieznanych mu stanów odlotowych, 

drżącymi rękami spakował plecak i pognał na pierwszą w swym życiu 

balangę. 

 

Wgapiony w pejzaże, pomykające za zabrudzonym oknem drugiej 

klasy, poczuł nagły strach. Dotarła do niego powaga krępującego 

mankamentu: otóż ostatnie osiemnaście lat przebimbał nie spożywając 

kropli alkoholu! 

 

Toż to przeszkoda na drodze do pełnego błogostanu! Abstynencja 

wykopie człowieka na peryferie balującego towarzystwa, a w 

perspektywie zniweluje szansę kariery! Zaniedbał sprawę, poświęcając 

czas na głupoty w postaci sportu, lektury, nauki bądź oglądania filmów 

dokumentalnych, czyli na niepraktyczne bzdety. W czasie hulanki 

szydło wyjdzie z wora, przynosząc wstyd, hańbę, kpiny, plotki, 

samotność, depresję, zrujnowaną przyszłość! 

 

Przemógł jakoś panikę, wysiadł na stacji docelowej, następnie 

poczłapał przez pola do miejsca, w którym wszyscy mieli ujrzeć jego 
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kalectwo. Po drodze zadecydował mężnie, że przebrnie wichury 

oszczerstw z głową hardo wytkniętą w górę, stanowiąc okaz trzeźwości, 

dojrzałości, autorytetu. Pomyje naczynia; odkurzy dywany; ugotuje 

posiłek; wezwie karetkę pogotowia dla zatrutych; podeprze na ramienu 

wymiotujących. Zostanie bohaterem imprezy!  

 

Towarzysze powitali wieści o abstynencji Grzesia wyrazami zachwytu, 

waleniem dłońmi w stół, zachętami do nie pękania. Chóralnie 

zaoferowali wsparcie w tak ciężkich dla niego chwilach. Prawdziwi 

przyjaciele! Czegoż się tak lękał?! 

 

Posadzili siłą na krześle, wypełnili mały kieliszek wódeczką, nakazali 

oberwować rytuał. Jak przystało na kandydatów do zawodu lekarza, 

profesjonalnie wyjaśnili etapy przyjmowania medykamentu: 

 

1. Weź głęboki wdech. 

2. Delikatnie ujmij lufkę palcami, przytykając ją do warg. 

3. Zamknij oczy. 

4. Jednym ruchem opróżnij naczynie, wylewając jego zawartość do 

jamy ustnej, synchronicznie odchylając głowę mocno do tyłu. 

5. Przełknij natychmiast całą ilość płynu. Szalenie istotny krok 

procesu, pozwalający na uniknięcie nieprzyjemnych objawów 

ubocznych: krztuszenia, dławienia, parskania. 

6. Po golnięciu spodziewaj się bezwarunkowego wydechu (często 

głośnego - nawet z okrzykiem), połączonego z automatycznym, 

szerokim rozwarciem powiek. 

7. Pieczenie gardła plus przełyku jest normalne, nie powinno 

wzbudzać zaniepokojenia i łagodnieje z sukcesywnymi dawkami. 

Pomocne są neutralizatory tego symptomu: kiszone ogóreczki, 

marynowane grzybki, soczek, dym tytoniowy. 

8. Dozowanie zależy wyłącznie od preferencji pacjenta. Organizm sam 

podszeptuje kiedy i ile, dając wskazówki trudne do racjonalnego 

opisania. 

 

Będąc pilnym oraz utalentowanym uczniem, Grzesio migiem skopiował 

powyższą technikę, praktykując łykanie podczas partii 3-5-8. 
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Ferajna zachowywała się hałaśliwie, na co skrzywił buzię z 

niesmakiem. Ponadto alkohol nie działał podług wcześniejszych 

zapewnień, a karciane rozgrywki napawały obrzydzeniem (zajęcie dla 

meneli!). 

 

Powiało nudą. 

 

Dziecinada, wulgarność, zakopcona papierosami atmosfera, stracony 

wypad! Rodzice mieli rację co do ludzi trwoniących cenne dni na 

idiotyzmy: „Bezwartościowe matoły! Prymitywne kreatury! Nic nie 

osiągną w swym przebimbanym życiu! Umrą nędzarzami! Uważaj na 

tych błaznów, syneczku!”. 

 

Po trzecim kielonku przejawił zaciekawienie niektórymi aspektami 3-5-

8. Proszę bardzo: nawet marazm otoczenia nie ujarzmił wnikliwości 

człowieka światłego! Potrafił wyłowić inspirujące detale z banalnej gry! 

Podochocony przekonaniem o wyższość nad motłochem, mocniej ciskał 

kartami o blat. 

 

Po pięciu rundkach drinków, ku własnemu zdziwieniu, akcentował 

zagrania nieartykułowanymi wrzaskami. Pozostali wtórowali, bez 

względu na wyniki rozdania. 

 

Następne porcje Wyborowej wyostrzyły słuch na pewne frazy. Na 

przykład słowo „kurwa” waliło siłą dzwonu, niosąc echem po kościach 

czaszki. Dlaczego mózg selektywnie nagłaśniał akurat „kurwę”, a nie 

inne wyrazy, powiedzmy „kwiatek”, „serduszko” albo „dziękuję”? 

 

Myślał w ociężale, wydymając wargi… Dlaczego „kurwa”? 

 

Aaa-haaa! Bo to on ryczał „kurwa”! Bez ustanku, bez szczególnego 

powodu, bez namów, rzucał siarczystymi „kurwami”! Próby 

powściągliwości spaliły na panewce: „kurwa” sama wyrywała się z 

krtani niczym ogień z paszczy smoka! 
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Spoważniał, wyprostował sylwetkę, beknął - wzruszający moment, gdy 

zinternalizował sens wyprawy na łono przyrody. Tak! Gnicie w murach 

wieżowców to niezdrowa pasja! Nieskażony klimat, ujadające 

pasikoniki, chroboczące liście, ptaszy skrzek, pisk wody - raj! 

Zrozumiał, że był wrodzonym naturalistą - zakopany w książkach, 

przeoczył ewidentną predylekcję. Oto jego miejsce we wszechświecie, 

wsród fauny i flory, pod sklepieniem zagwieżdżonego nieba, pomiędzy 

konarami drzew! 

 

 
 

Doniosłość chwili brutalnie przerwał pęcherz: siku! Poderwał się od 

stołu. 

 

Meble, ściany, obrazy, kominek, osoby - cała zawartość pomieszczenia 

wpierw dokonała obrotu o dziewięćdziesiąt stopni, potem zamarła. 

 

Pokój wypełniły spazmy śmiechu. Grzesio bezwiednie akompaniował, 

nie kumając jeszcze dlaczego. Wydarzyło się coś humorystycznego, 

więc należało rechotać. O! Rymsnął jak kłoda! Grzmotnął w półkę z 
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butami! Ha ha ha! Nawet nie zauważył! Pobyt w dziewiczej biosferze 

wzmacnia, uelastycznia, podwyższa próg bólu! Ha ha ha! 

 

Począł gramolić się przez kupę śmierdzących trzewików, kiedy 

zarejestrował ogromne, białe tenisówki. 

 

Zamarł na czworakach.  

 

Pepegi były doczepione do nawet zgrabnych kończyn jakiejś 

osobniczki, zajmującej fotel na biegunach. Skarpetki frote, sukienka 

przed kolanka, nóżka na nóżce. Zerknął w górę:  krasawica miała 

mięsiste wargi, zastygłe w flirciarskim uśmieszku, zaś na uszach 

słuchawki marki Unitra Tonsil, o głośnikach wielkości talerzy na zupę. 

Okulary także imponowały gabarytami: masywne ramy, grube szkła, 

armatni kaliber. Bez pudła cierpiała na krótkowzroczność. Jedna ze 

stópek podskakiwała zadziornie w rytm muzyki. 

 

Ekscytująca aranżacja… Zahipnotyzowany zwłaszcza dziewczęcym 

obuwiem, wstał niezdarnie. W rozbujanym rozkroku, stylem zapaśnika 

sumo, podążył ku źródłu podniecenia. 

 

Rozpoznał Bożenę, znajomą z grupy akademickiej. Chryste, jaka ona 

piękna! Przez okrągły rok bezczelnie olewał jej urodę i seksowność! 

Zawsze nią pogardzał, nazywał brzydulą, tymczasem ona śliczna, 

powabnie odziana! 

 

Nonszalancko oparł się o ścianę, wystawiając jeden z kulasów 

daleko w bok dla zapewnienia równowagi. Wciąż zjeżdżał w przód. 

Pomalowali chałupę śliską farbą, cholera! Niedorajdy! 

Z miną playboya, wysyczał niedbale: 

- Boooszena… 

Przekrzywiła czupurnie główkę. Otaksowała amanta oczami o 

rozmiarach cyklopowych - powiększający efekt baniastych, 

minusowych soczewek. 

- Grzesio, he he! Co słychać, he he! 

Srebrzysty głosik! 
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- Masz fajne tenisówki… 

- Dzięki! Prezent od mamy! 

- Bardzo lubię twoje te... eee... tenisówki… 

- Tylko tenisówki, he he? 

Podstępna! 

- Zaraz wracam, tego… Muszę siku… Poczekaj… 

- Dobrze, he he! 

 

Poszukiwał toalety. Chwiejnie przemierzał labirynty domostwa. 

Czasami przyklękał na jednym kolanie, jakby czegoś wypatrywał na 

podłodze, albo odmawiał modlitwę. Okazjonalnie wybuchał 

zdławionym chichotem. W trakcie włóczęgi zawitał do kuchni, wlazł do 

spiżarni, wyszedł na ganek. Zapomnieli zbudować kibel, kretyni! W 

końcu dotarł do drzwi łazienki, przez które wpadł z impetem do środka. 

 

Na sedesie, z namaszczoną twarzą, kiwając korpusem na wszystkie 

strony, siedziała Zośka. Grzesio wszczął szaletową dyskusję. 

- Chcę się odpryskać… 

- Ale ja teraz pryskam… - wymamrotała Zofia. 

Wyniknął dylemat: dwie osoby - równocześnie - pragną oddać 

mocz, natomiast klop jest tylko jeden. Co tu zrobić? 

- Kiedy skończysz? 

- Nie wiem… 

No jasne: niby niby miała znać godzinę kompletnego opróżnienia 

pęcherza? 

- Nie mogę wytrzymać - naciskał. 

- To rób do wanny - zaproponowała. - Przecież razem się nie 

zmieścimy - dodała inteligentnie. 

Polotne te studentki medycyny! 

 

Tabu nie istniało; samokrytyka wyparowała; ocena wartości własnej 

poszybowała sięgnęła zenitu; odwaga granic nie znała, powiędły 

utrapienia. Alkohol rozwarł wrota edenu! 
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Zapadł zmrok. Mirek namówił Grzesia na trzeźwiący wypad. 

Wczesnojesienna noc oferowała niską, cucącą temperaturę. Zarzucili na 

głowy i barki śpiwór po czym, obejmując się czule, pomaszerowali w 

kierunku księżyca. 

 

Była pełnia - łysy błyszczał ponad linią odległego o dwieście metrów 

lasu, rozświetlając ciemności jak latarnia morska. Niekiedy opuszczali 

trakt i brnęli przez pole ziemniaczane, upadając co rusz, wrzeszcząc 

„Kurwa!”, dokładając potem starań skoordynowania ruchów, aby 

powstać wespół bez utraty kumplowskiego uścisku. Często wykazywali 

konfliktowe tendencje co do kursu, idąc każdy w swoją stronę, 

napinając śpiwór niebezpiecznie, rżąc przy tym entuzjastycznie. Kiedy 

księżyc znikał za koronami drzew, zawracali i zygzakowali z powrotem 

ku kwaterze. 

 

Obwieszczali dumnie reszcie grona: „Łazimy od domu do księżyca!”. 

„No to dalej! Zasuwajcie, zasuwajcie!” - zachęcali inni. 

 

Bożena wcisnęła się pomiędzy dwóch dżentelmenów, stabilizując nieco 

konfigurację. Białe tenisówki migały w mroku niczym światła 

odblaskowe, otumaniając Grzesia tudzież przyśpieszając jego tętno. 

Przyjemne ciepło otuliło członki. Wódka? Pepegi? Bliskość kobiety? 

Wszystko naraz? 

 

Wielka przygoda ma nierzadko kuriozalne preludium. Obserwujemy ni 

mniej, ni więcej, inaugurację pierwszego dojrzałego związku Grzesia: 

niewiasta z imprezy awansowała do rangi dziewczyny, z którą zaczął 

(potocznie mówiąc) chodzić. Ergo, został chłopakiem! 

 

Już nazajutrz odbyli spacer wokół jeziorka, przysiadając na powalonych 

pniach, gaworząc, żartując, wymieniając porozumiewawcze spojrzenia. 

Gra wstępna, panie! Od kroku do kroku, rytuał nabierał barw: rąsia-

rąsia, buźka-buźka, tego-owego. 

 

Bożenka poporosiła o pomoc w pakowaniu bambetli. Bezzwłocznie 

poleciał na ratunek. 
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Problem stanowił śpiwór, którego sama nie zdołała upchnąć w 

pokrowcu. Ciasno zrolował część kołdrzastą, podczas gdy ona otwarła 

szeroko opakowanie. Zespołowo podjęli wysiłek wetknięcia jednego w 

drugie. 

- Nie chce wejść… - stękał Grzesio. 

- Jest za duży - jęczała Bożena. 

Sapali, próbując na różne sposoby. 

- Za moco ściskasz, jakbyś chciał mu łeb ukręcić. 

- Jeżeli popuszczę, to zwiotczeje. Powinien być sztywny. 

- Może miękkszy łatwiej się wślizgnie? 

- Nie jestem pewien. Zazwyczaj robię to w ten sposób. Dziura jest 

zbyt mała. 

- Nigdy przedtem nie miałam trudności. 

- Ja też. Rozewrzyj mocniej, to wskoczy. 

- Nie mogę bardziej. Powinniśmy zmienić pozycję. 

- Racja. Klęknij, to uzyskasz solidniejsze podparcie. Inaczej się 

odsuwasz. 

- OK. Wsadź teraz! Au! Nie tak mocno! Przecież to boli! Skórę mi 

zedrzesz! 

- Wytrzymaj momencik! Już prawie! Wlazł!!! 

- Uff! Nareszcie! 

Zza zamkniętych drzwi sypialni doszedł ich ryk śmiechu. Pognali 

wyszpiegować, co tak rozbawiło resztę towarzystwa. 

 

Wiara akademicka oficjalnie nazwała nowonarodzoną parkę Misiami. 

Dziwne: mianowano Grzesia Misiakiem, aczkolwiek sylwetką nie 

przypominał niedźwiedzia. 

 

Uwielbiał niepospolitą ksywą, wybijającą go ponad szare masy. To 

znaczy, z początku uwielbiał… 

 

Zapoznanie z familią sympatii było nieuniknione. Mieszkali w falowcu 

mającym tyle klatek, iż zabrakło liter alfabetu na oznaczenie 

poszczególnych segmentów. Robotniczy z pochodzenia klan składał się 

z ojca-stoczniowca, mamy-kasjerki (starszej kopii Bożeny) oraz 

korpulentnego brata w wieku lat czternastu, demonstrującego 
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przeuroczy uśmiech na licu, słodki ton głosu, baletniczą płynność 

ruchów. Z jakiegoś powodu chciał zostać księdzem. 

 

Lokal kategorii M-3 należał do wzorów katolickich kwater: mury 

przozdobione krzyżami, obrazkami świętych ze złotym obręczami na 

czachach, zdjęciami papieża; półki oblężone literaturą religijną; różańce 

zwisające niedbale na oparciach foteli. Pachniało zaawansowaną 

aktywnością liturgiczną. 

 

 
 

Po służbowych powitaniach, achach i ochach, poczęstunku rosołem, 

tata bożeny poufnie złapał go za łokieć, ciągnąc w kierunku korytarza. 

Zagaił tajemniczo: „Coś tobie pokażę!”. Kolekcję starych zegarków? 

Arsenał broni? Teleskop? Mercedesa? Grzesio dygotał z ciekawości! 

Pozostali skromnie podreptali za mężczyznami.  

 

Pochód dotarł do końca przedpokoju, gdzie tatko ceremonialnie 

wskazał na drzwi wejściowe. Czyżby coś ukryto we framudze? 
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Tymczasem wrota uchylono gwoli prezentacji ich mechanicznej 

architektury. 

 

Nad wyraz grube, obite gąbczastym tworzywem i pokryte brązowym 

skajem podwoje wyposażono w unikalne urządzenie zamykające. Klucz 

przypominał klocowaty trzpień, posiadający mnóstwo nacięć o różnej 

głębokości z każdej strony - pasował do wielgachnej dziury pod 

masywną klamką. Włożenie tego misternie wyrzeźbionego sztyftu do 

równie skomplikowanego strukturalnie wykrotu, z jednoczesnym 

przekręceniem, uruchamiało zespół stalowych szyn, obsługujących 

wysuwanie i wsuwanie aż dziesięciu rygli! W futrynie zainstalowano 

odpowiednią liczbę gniazd, nawet po stronie zawiasów. 

 

Niesamowite przeżycie, pozostawiające ślady w pamięci na zawsze! 

 

Toż w zamczyska montowano prymitywniejsze bramy! Właz tego 

rodzaju odstraszał każdego zawodowego włamywacza! Rezydencja 

wyekwipowana w czarno-biały telewizor marki Neptun, pralkę Franię, 

magnetofon szpulowy ZK 140, solidne krzesła, czajnik, garnki, 

klamerki itd. zaiste kusiła oprychów bogactwem. 

 

Drzwi wyciągnięto z obudowy celem demonstracji pracy gigantycznych 

zasuw, ślizgających się synchronicznie w takt obrotów kluczyska. 

Manewry powtórzono wielokrotnie, aż nagle maszyneria odmówiła 

posłuszeństwa. Rotacje wywoływały wyłącznie przeraźliwe zgrzyty. 

„Drobna awaria! Zaraz naprawię!” - zawyrokował stary Bożeny. 

Używając klatki schodowej jako tymczasowego warsztatu, 

pieczołowicie ulokował pancerne drzwi na czterech zydlach-

podpórkach i momentalnie począł je rozwarstwiać. 

 

Grzesio jechał do domu oniemiały. 

 

Nowy rozdział rzeczywistości - dotychczasowy świat przeobraził się we 

wspólny świat dwóch Misiów. Nie był już singlem, lecz funkcjonował 

w duecie, reagując na potrzeby drugiego człowieka. Harmonogram dni 

uległ weryfikacji: częściej odwiedzał (odwiedzali) kościół; jadł (jedli) 
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kolację później, niż przywykł; nagle zaczął studiować w grupie (on i 

ona), chociaż preferował samotną naukę; zrezygnował z treningów 

karate. 

 

Wstąpił do klubu tanecznego, albowiem ukochana dysponowała klasą 

„D” w pląsach towarzyskich. Dzielnie szlifował wygibasy w czasie 

profesjonalnego szkolenia: tango, jive, walc, foxtrot, samba, cza-cza, 

inne. Trzy razy w tygodniu. Przez dwa lata. 

 

Przeniósł książki medyczne, notatki, trochę ciuchów, drobniejsze 

szpargały do jej siedliska. Układała mu włoski w przedziałek, 

wyciskała wągry, karmiła zupkami warzywnymi. 

 

Papa lubej słynął 

autorytetem złotej rączki. 

Jednym z wielu jego 

rzemieśliniczych sukcesów 

był wentylator domowy, 

przeprofilowany na 

grzejnik. Do osłony wirnika 

skrupulatnie przymocował 

dwumetrowej długości 

sprężynkę, która wiła się 

jak ten wąż po stalowych 

prętach. Końce spiralki 

podłączył do źródła prądu. 

Tym sposobem 

skonstruował najdłuższy na 

ziemi opornik, rozżarzający 

się do czerwoności po wciśnięciu osobnego, spryciarskiego guziczka, 

co ogrzewało nadmuchiwane powietrze do temperatur hutniczych. W 

moroźne, zimowe wieczory agregat nie tylko rozgorączkowywał, ale i 

wskrzeszał romantyczną atmosferę wulkanicznym blaskiem. 
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Pewnego dnia postanowili ukoić nerwy aktywnościami relaksującymi. 

Po półtoragodzinnej mszy świętej, zakończonej wyczerpującą litanią, 

objęci niczym zapaśnicy podążyli do mieszkania Bożeny. 

 

Przy wyłomie w ścianie zastali ojca najdroższej. Majsterkował przy 

powalonych drzwiach. Grzesio, sympatycznie, okazał zaintrygowanie. 

- Dobry wieczór! Co się stało? 

Zapracowany fachman nie przerwał roboty. 

- Cześć Grzesiu! Szyna wyskoczyła z prowadnicy. 

- A to pech! 

- Nic to, zreperuję w trymiga. 

- Aha. Życzę powodzenia! 

 

Słuchali muzyki przy skwarze wentylatora-grzejnika. Wciśnięty w fotel, 

dzierżył swą miłość na kolanach, obejmując delikatnie w pasie. Ona 

wdzięcznie wtulała twarz w męskie torso. Z głośników sączył się 

nastrojowy kawałek zespołu The Cars: „Drive”. 

 

Nigdy nie zawieruszy ani nazwy grupy, ani tytułu utworu, ani nie 

powiąże kompozycji z żadną inną postacią oprócz Bożeny, bowiem 

rozrzewniający refren („Who’s gonna drive you home, tonight…”) 

przerwał rumor nie do opisania - coś w rodzaju tysięcy śrub 

grzmocących w blachę. 

 

Wirnik urządzenia prażącego wyskoczył z miejsca nań przeznaczonego, 

rozbił pokrywę w drobny mak i wściekle śmigał po pokoju. Kawałki 

szprych obudowy, rozpalonej sprężyny oraz szkła z potłuczonych 

obrazków dewocyjnych bryzgały po ciasnym pomieszczeniu jak 

szrapnele. Grzesio walczył o przetrwanie, wykorzystując Bożenę w 

charakterze tarczy przed gradem odłamków. 

 

Roztrzęsiony, uciekł na własne pielesze, gdzie klimatyzację 

gwarantował normalny grzejnik marki POLAM-FAREL. 

 

Kult Kościoła Katolickiego, sp. z o.o., stanowił kwintesencję 

doczesności bożenowego klanu. Mieli detaliczną orientację w 
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obrządkach sakralnych, kupki przedmiotów bigoteryjnych w każdym 

kącie chałupy, ceremoniały pacierzy przed posiłkami. Chcąc nie chcąc, 

Grzesio zgłębiał zasady wiary. 

 

Nadchodził adwent (a może wielki post): tłumy waliły wyspowiadać 

wszeteczeństwa duchownym, posadzonym rzędem na taboretach w 

terenie. Dzielnica była młoda, niezagospodarowana - nie zdążono 

jeszcze ukończyć budowy świątyni, w planach dorównującej wielkością 

piramidzie Cheopsa. Nabożeństwa inscenizowano na nieużytkach 

osiedlowych. 

 

Ubrany w odświętną koszulkę, pokornie przybył na umówioną godzinę, 

aby razem z Bożeną pójść na religijną randkę. 

 

Już na parterze dobiegł go metaliczny stukot, spływający echem po 

schodach. Poręcze drgały rytmicznie. Huk intensywniał w miarę 

wspinaczki. 

Przy częściowo obnażonych z tapicerki wrotach działał tata 

wybranki grzesiowego serca. 

- Dzień dobry! Jakieś kłopoty? 

Wyga spozierał przymróżonymi oczami na gąszcz komponentów 

mieszkaniowej śluzy. 

- Witam Grzesiu! Górne rygle nie działają. Pomierzę odległości, 

wbiję na miejsce. 

- O rany! Brzmi to poważnie! 

- Ależ gdzie tam! Za godzinkę skończę! 

- Świetnie! 

W przedpokoju dopadł go brat Bożeny. Ściskał w dłoniach 

modlitewnik. 

- Halo Grzesiu! Bombowe ciuszki! - zaintonował z czarującym 

uśmiechem. 

- Aaa… Cześć. Dziękuję. Gdzie Bożenka? 

- W miejscu ustronnym. Ślicznie pachniesz. Perfumidło z Pewexu? 

- Tak! To znaczy nie! Poczekam na nią w pokoju! 

 

Kolejki niecnych ciągnęły się po horyzont. Rozgrzeszano maszynowo. 



Pancerne drzwi grzesiopolak.com 
 

15 

Grzesio stał na taśmociągu, szukając w pamięci rozsądnych łajdactw do 

ujawnienia. Odkąd przekwalifikował stan z wolnego na 

zaangażowanego, jego nieskazitelność osiągnęła apogeum. Sondował 

skruszone ciżby, wyglądając natchnienia: co powiedzieć kapłanowi? 

Może przeprowadzić mały wywiad - pociągnąć parafianinów za języki, 

wygrzebać z ich worów przewinień parę fajnych szubrawstw dla siebie? 

Wszak niezręcznie podejść do polowego konfesjonału z niczym. 

Wypadnie na skończonego matoła, marnującego drogocenny czas 

słudze bożemu. Wyrzucą go na zbity pysk, zrobią pośmiewisko, 

wystawią za przykład debilizmu. 

 

Wypaplał to i owo: przeklnął ze trzy razy, myślał perwersyjnie o Ewce 

z piątego, zżarł potajemnie czekoladę z lodówki, pozwolił koledze 

ściągnąć podczas egzaminu. Duszpasterz zaordynował dziesięć 

zdrowasiek. 

 

Szacując liczbę oczyszczonych dusz, komunia wymagała kontenera 

opłatków. 

 

Wspólne wycieczki rowerowe, wojaże w Bieszczady, imprezy 

towarzyskie, obiadki niedzielne, przechadzki brzegiem morza, wizyty 

na Jasnej Górze - sprawy przybierały obrót pryncypialny. Bożena 

dawała do zrozumienia, że kolejne stadium fuzji dwojga żywotów było 

jak najbardziej wskazanym. 

 

Przyzwoici faceci deklarowali przywiązanie poprzez tzw. oświadczyny. 

Przypieczętowanie paktu stemplem, podpisem bądź przysięgą nie 

wchodziło w rachubę - należało zabulić. Wywalenie forsy na obiekt 

jubilerski ponoć udobnitniało intencje amanta. 

 

Zacisnął zęby, nabył drogi pierścień. Kochał, więc czemuż miałby 

roztrząsać logikę tradycji? Trzymaj, kobito, klejnot! Co tam! Będziem 

razem - na wieki! Drobny wydatek, he he! Nic to! 

 

Nic to… 
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Zaręczyny wyprawili nietypowe, bo dwuetapowe, a raczej podwójne. 

Rozseparowani rodzice Grzesia nie zniesili wzajemnej obecności, 

dlatego też uroczystość sobotnią powtórzono w niedzielę. 

 

W „Zmówinach 1” aktorem goszczącym była mama Grzesia. 

 

„Zmówiny 2” dały szansę odegrania charakteru teścia in spe tacie 

Grzesia. 

 

Bliźniacze odsłony spektaklu, jakby publika zawyła: „Excelente! Bis!”. 

 

Po zrękowinach nadszedł okres dezorientacji: co dalej? Nie umiał ani 

zdefiniować przyczyn koncepcyjnej pustki, ani zharmonizować 

samopoczucia ze scenariuszem egzystencji w związku. Niby ułożenie, 

niby idylla, zaś on zafrasowany. Analizował własne emocje i 

doświadczenia, lecz rozwiązanie zagadki wewnętrznego niepokoju 

ginęło w enigmatycznych mrokach. Mówiąc bez owijania w bawełnę, 

coś było nie tak. 

 

Medytacyjną sielankę przerwała mamusia Bożenki. Nie czekała długo - 

zaledwie miesiączek od nałożenia na palec córuchny pierścienia. Gdy 

Grzesio, nikomu nie wadząc, przeglądał spokojnie magazyn „Razem”, 

ścierająca kurze kobieta rzuciła nagle niewinnym pytaniem: „Kiedy 

ślub?”. 

 

Żadna komenda nie postawiłaby szybciej chłopa na baczność. Bystrość 

umysłu wróciła jak z bicza strzelił, przepędzając filozoficzne rozterki w 

niebyt. Chwila moment, pani kochana! Biżuteria to nie kajdany! 

Stanowczo podkreślił fakt bycia studenciakiem, na garnuszku starych, 

toteż kwestie małżeństwa oddalił do epok odległych. Istniała 

konieczność długodystansowego planowania, a nie podejścia na łapu-

capu. 

 

Wydarzenie rozwiało częściowo mgły otępienia: począł dostrzegać, 

fragmentarycznie, klarowniejszy obraz sytuacji, aczkolwiek wciąż 
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walczył z odnalezieniem siebie w tej uczuciowo-zdarzeniowej 

gmatwaninie. 

 

Z obłoków wychynął Superman w postaci ojca Grzesia, prujący na 

ratunek. Syn nie miał wówczas pojęcia o wcieleniu papy, który dopiero 

retrospektywnie wyszedł na herosa w tle. 

 

Otóż dobry tatko zafundował dziecku wojaż do Grecji, w nagrodę za 

dzielne przebrnięcie przez połowę studiów. Ekapadę zorganizował 

dzięki znajomościom w kręgach towarzyszy partyjnych, wykluczając 

tym samym Bożenkę z kandydatury na podróżnika, nad czym niby 

ubolewał. Po latach wyznał, że wydelegował latorośl na południe 

Europy z premedytacją, by chłopiec oprzytomniał. 

 

Nic nie zastąpi troskliwej familii! 

 

Ostatni egzamin sesji letniej zaliczał się do katorżniczych: biochemia. 

Setki substancji, procesów, cyklów. Organizm ludzki zobrazowany na 

diagramach, łączących strzałkami substraty natury w pulsujące życie. 

Arcytrudna nomenklatura hormonów, enzymów, węglowodanów, 

kwasów tłuszczowych, innych związków organicznych. Nie dziwota, iż 

krwiożerczy test oblewał 50% nieszczęśników. 

 

Analityczny mózg Grzesia posegregował fizjologiczny kogel-mogel na 

komponenty łatwiejsze do zapamiętania. Osobliwie, uwielbiał 

szkicować schematy reakcji oraz wzory chemiczne. Perspektywa 

greckiej odysei dodawała skrzydeł, przekształcając go w 

nieustraszonego Pegaza. 

 

Bożenka dysponowała mniej ścisłym intelektem tudzież mniej 

rozrzutnym tatą - ani predyspozycji do przedmiotu, ani bodźca ku 

zwycięstwu. Wizja samotnych wakacji dodatkowo zniechęcała. 

Ukochany stanął na wysokości zadania, ofiarując doradztwo, wsparcie 

psychiczne, kiwaniem główką ze zrozumieniem w trudniejszych 

chwilach. 
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Z pierwszorzędnymi notatkami w torbie, gnał na odsiecz 

pogrzebanej w biochemicznej lawinie lubej. Schody wibrowały od 

ciężkich uderzeń chyba młota. Remont bloku? 

Przy rozpadlinie wiodącej do mieszkania krzątał się kreator 

Bożeny. Wydźwignął pacerną bramę z zawiasów. Teraz ją 

optymalizował. 

- Dzień dobry! A cóż to się stało? 

Machnięcie ręką, wzruszenie ramionami, westchnięcie. 

- Dzień dobry Grzesiu! Wyobraź sobie, klucz w ogóle nie wchodzi 

w zamek. Patrzę co i jak. 

- Nieprawdopodobne! Może coś tam w środku siedzi? 

Fachura obdarzył laika współczującym spojrzeniem. 

- Raczej mechanizm się obluzował. Jestem pewien. Szukam 

odpowiedniego wiertła. 

- Uhm. W takim razie nie przeszkadzam. 

Po dwóch godzinach wkuwania przedziwnych mian i rysowania 

marsjańskich algorytmów, Misak-ona zaordynowała: 

- Na razie dosyć! Idziemy na mszę! 

Misiak-on zbaraniał. Zebrał odwagę na protest. 

- Przecież jutro egzamin... Musimy doszlifować wiedzę... 

Z powiększonych soczewkami oczu biły pioruny bożego gniewu. 

- Nie pamiętasz?! Mamy okres (nie pamięta nazwy)! Poza tym chcę 

się pomodlić za pomyślne zdanie testu. 

Niebezpieczny moment dla stabliności unii: samica gwałtownie 

przebudziła samca ze snu zimowego. Najpoutlniejsze misiaczki 

zarejestrują absurd, dochodząc na płaszczyźnie męskiego pragmatyzmu 

do dalekosiężnych wniosków, na przykład o ubliżaniu ich inteligencji 

lub dyrygowaniu ich życiem. Nieodwracalny kres fazy treserskiej. 

- Posłuchaj mnie uważnie. Nie ma sprawy, potowarzyszę tobie w 

pacierzach. Jestem przekonany, że umiem materiał na tyle dobrze, aby 

zaliczyć biochemię, zatem klęczenie w kaplicy nie wpłynie zasadniczo 

na końcowe rezultaty. Ty natomiast powinnaś powtórzyć wiele 

rozdziałów, co ewidentnie widzę. Nie wmodlisz chemicznych wzorów 

w pamięć - musisz się ich nauczyć. Zostańmy w domu, przelećmy przez 

resztę notatek. 

- Nie! 
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Po nabożeństwie poprosił o wybaczenie: zmęczenie zwalało go z nóg, 

pragnął odpocząć. 

 

Mówił prawdę. Nie miał zwyczaju dziobania książek na ostatnią chwilę. 

Wolnym krokiem dotarł do dworca podmiejskiego, poczekał na 

niebiesko-żółtą SKM-kę, usiadł rozprężony przy oknie, przymknął 

oczy. Wsłuchany w rytm wystukiwany na torach, pozwolił kolejce 

ukołysać go do snu. Zamaskowany fetysz Grzesia: pociągi. Chyba 

atawizm - relikwia błogostanu wegetacji w matczynym łonie. 

 

Pierwszy etap dezintegracji związku: zanik empatii dla partnera. 

 

Obłęd egzaminacyjny środowiska medycznego nie ma sobie równych. 

Fizjonomie odzwierciedlają zgrozę pomieszaną z paniką. Wielu stoi w 

kątach, kiwając się nad skryptami jak judaiści pod Ścianą Płaczu. Trwa 

finalna, konwulsyjna wymiana informacji: „Zadadzą pytanie o cykl 

Krebsa na mur!”; „Sterydy są najważniejsze!”; „Mam w nosie enzymy 

trzustki - nigdy nie były w teście!”. Po sprawdzianach nastrój jest 

współmiernie histeryczny: „Chyba zdałem!”; „Na pewno oblałam!”; 

„Pytać o pepsynę to już przesada!”. 

 

Grzesio unikał nerwowego przerzucania stron, wyłuskiwania odrobin 

danych, presumpcji, siania psychozy. Obsesjonalny ton studentów 

dekoncentrował przed testem plus wytrącał z równowagi po teście. 

 

Poczekał na Misiaka przy szatni. W drodze powrotnej zasypywała mu 

głowę domniemaniami co do rezultatów egzaminu. 

 

Drzwi przechodziły następną renowację. 

- Dzień dobry! Czyżby coś… eee… 

Bzdurna indagacja… 

- Cześć Grzesiu! Niespodziewanie wyrwały się zawiasy. Trzeba 

wzmocnić! 

- Rozumiem… 

Opacierzony obiad. Przesłodzony głos braciszka. Pytlowanie 

mamusi. 
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- Misiaczku, za kwadrans zaczną nabożeństwo z litanią. 

- Ja idę na spacer. 

Cisza jak makiem zasiał… 

- Należy wypoprosić u Pana pozytywne wyniki egzaminu - 

przekonywała. 

- Ja idę na spacer - powtórzył stanowczo. 

Nie zawędrował daleko. Trzysta metrów od świątyni zauważył bar 

piwny z wabiącym szyldem „Pod kasztanami”. Zakupił Żywca. Błąkał 

się pomiędzy stolikami w poszukiwaniu kącika na dwie godziny (tak 

długo trwała msza). 

- Młody, gdzie liziesz? Siadaj, kurwa… 

Przyjacielskie zaproszenie wycharczał praktycznie bezzębny Menel 

Mietek. Na krzesełku obok drzemał Menel Wacek, z licem zakopanym 

w imponująco owłosionym torsie. 

- Dziękuję! Dzień dobry! 

- Nie pieprz trzy po trzy, siadaj! Mietek mi na imię - wyciągnął 

zniszczoną rękę. 

- Grzesio! 

- Wacuś, kurwa… Wstawaj, mamy gościa! 

Powietrze przeszyło przeraźliwe beknięcie Menela Wacka, 

zagłuszające kościelne dzwony. Pomimo tego jego twarz była wciąż 

ukryta. Bełkotał do swojego krocza: 

- Co, kurwa… 

- Ogłuchł, czy co?! Cież mówię: mamy gościa! 

Menel Wacek odessał pysio od klatki piersiowej. 

- Kopsnij szluga… - wymamrotał. 

- Nie palę - wyznał Grzesio. 

- O kurwa… - wystękali pospołu Menele Mietek i Wacek. 

Nauczony doświadczeniem wiedział, że dyskusja chyżo nabierze 

sensu, co zależało jedynie od ilości skonsumowanego piwa. Po pół 

godzinie, istotnie, rozprawiali na ciekawe tematy. W tle, coraz bardziej 

zamazany, majaczył zlekceważony gmach kultu katolickiego. 

Konsekutywne stadium rozpadu narzeczeństwa: szybko 

zapominał… 
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Tablica ogłoszeniowa w katedrze biochemii. Wywiesili kartki upstrzone 

kolumnami nazwisk i stopni. Tłuszcza zainteresowanych parła ku 

ścianie. Stojąc na czubkach palców, wydłużając szyje jak żyrafy, 

wypatrywali niespokojnie swoich imion. Rozdzierające okrzyki radości, 

przy wtórze stłumionych westchnień. 

 

Zdał. 

 

Nie zdała. 

 

Ostatnie zakupy przed wyjazdem. Misiaki jechały przepełnionym 

tramwajem. On - rozpromieniony wizją pobytu w jakże fascynującym 

kraju. Ateny, Kreta, Peloponez! Ona - pogrążona fiaskiem, sesją 

poprawkową, rozłąką z oblubieńcem. Odmienne stany; odmienne 

oczekiwania; odmienne światy. 

Zduszony łzami szept: 

- Mam wrażenie, że wolisz spędzić wakacje beze mnie… 

Przytulił ją, poniekąd bratersko. 

- Pleciesz głupotki - skłamał. 

Wcisnęła w niego szczupłe ciałko. Chciała go przeniknąć, posiąść, 

zatrzymać... 

- Naprawdę, Misu? 

- Tak - skłamał ponownie. 

 

Zwiastun nieuchronnego rozłamu: łgał. Szczególna wariacja obłudy, 

zabezpieczająca potencjalny odwrót w niewieście ramiona. Pewny jej 

miłości, reżyserował perypetie dwóch Misaków. Perfidnie wzniecał 

nadzieję w lękliwym serduszku, co teraz pojmuje. Wówczas był 

zwykłym tchórzem, nieszczerym wobec i niej, i siebie. 

Wygospodarowywał przestrzeń decyzyjną, cwaniaczek. 

 

Partner opuszczający związek ma rażącą przewagę nad porzucaną 

stroną, mogąc manipulować przebieg wypadków. Przeciąga, szachruje, 

konfabuluje, udaje, zaprzecza itd., a wynikające z tych krętactw 

poczucie winy posiada nieporównywalnie lżejszy ładunek emocjonalny 

niż przeżycie odtrącenia. 
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Greckie przygody zasługują na oddzielną odsłonę. Rozrywkową ekipę 

tworzyło dwanaście osób z różnych środowisk: osiem dziewczyn, 

czterech facetów. Utworzyli cztery grupki operacyjne - na każdego 

szczęściarza przypadały dwie laski. Tym sposobem usprawniono 

przemieszczanie się z punktu do punktu (na przykład autostopem) oraz 

sprawiedliwie rozłożono obowiązki (taszczenie i rozbijanie namiotów 

versus sprawunki i przyrządzanie posiłków). 

 

Grzesio-fuksiarz obsługiwał parkę odlotowych blondyn, 

przyprawiających Greków o bolesne wzwody. Południowcy błędnie 

przypuszczali, że polski młodzian ma fantazję, wzięcie, klasę, pieniądze 

- wszakże podróżował w trójkącie erotycznym. Biorąc go za alfonsa, 

dokładali starań pozyskania przywilejów łóżkowych, zapewniając całej 

trójce pierwszorzędną reakreację: obwozili po zabytkach, karmili 

pysznym jadłem, poili winem, ciągnęli po dyskotekach, kupowali 

podarki. 

 

Monumentalne wysiłki Hellenów spełzały na niczym, bowiem 

urodziwe panienki transportowały Grzesia przy sobie nawet wtedy, gdy 

był on w stanie stuporu alkoholowego. 

 

Miesiąc zabawy, figlów, relaksu. Krotochwilne życie w beztrosce, 

kiedy strapienia padołu ziemskiego odpływają w nicość, zaś dni 

przepełnia śmiech. 

 

Ocucenie z bachusowego amoku nastąpiło w przedziale ekspresu PKP, 

pędzącego na północ. Tam, w kraju ojczystym, za pancernymi 

drzwiami, otoczona różańcami, czeka narzeczona o ksywej Misiaczek. 

Tam karmy regularne, pląsy klasyczne, obrzędy liturgiczne, 

landrynkowy brat. Gnał ku wstrzemięźliwemu, statecznemu bytowi. 

Ascetycznemu bytowi? Pustelniczemu bytowi?! 

 

Tym razem nie miałby żadnych problemów ze znalezieniem grzechów 

do wyspowiadania. Pokuta uwzględniałaby pieszą pielgrzymkę - na 

obnażonych kolanach - do Watykanu. 
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Nieee!!! Ludzie dobrej woli - ratujcież! On niewinny! Ot, biedny 

student, zbłądził na manowce przez zupełny przypadek! Nie chciał 

nikomu nic złego zrobić, a wyszło jakoś nie tak, jak powinno. Toż on 

niegotowy, zieloniutki niczym pączek wiosenny, wciąż niesforny, 

trochę psotliwy. Zrozumcież! Przebaczcież! Odczepcież się! 

 

Zapadł wyrok ostateczny: NIE! Pozostawała kwestia realizacji 

przedsięwzięcia, czyli obwieszczenia Misiaczkowi grzesiowego 

werdyktu. 

 

Okoliczności sprzyjały dezerterowi. Niebiosa - bez żadnych modlitw - 

okazały łaskę w postaci wyekspediowania ukochanej poza granice 

miasta. Tata Bożenki, wzorem przyszłego teścia, zapragnął 

zaimponować rozrzutnością, zatem po zaliczeniu przez córkę egzaminu 

poprawkowego także sprezentował jej wypad na południe - w Beskid 

Żywiecki. Grzesio rozporządzał czterema dobami (od dnia powrotu z 

Grecji, do dnia powrotu z gór niedoszłej żony) na potajemną ewakuację 

fizyczną. Niezmiernie ważny element gładkiej rejterady: usunąć rzeczy 

materialne z pola bitwy przed faktyczną konfrontacją. 

 

Porwał dwie największe torby, zarzucił plecak ze stelarzem na bary, 

zdeterminowany pomaszerował na kwaterę Bożenki. 

 

Skokiem komandosa wparował przez rozpadlinę w ścianie do 

mieszkania. Dzień dobry, witam, co słychać, dużo by opowiadać. 

Gromadzi literaturę edukacyjną na kolejny rok, sprzedaje stare książki, 

kupuje nowe, zabiera swoje szpargały - robi porządek. Tak: albumy 

zdjęciowe i ciuchy też, bo tego… No, taki generalny remont. 

 

Niech poczeka, aż Bożenka przyjedzie! Czyż nie lepiej tak wspólnie, 

razem? 

 

Przerwał pokojowe projekty dyktatorskim tonem: nie, lepiej tak w 

pojedynkę, osobno. 
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Nabijał sakwy sprawnie. Nie wszystko się zmieściło po pierwszym 

ataku - powrócił za godzinkę, aby skolekcjonować resztę dobytku. 

 

Objuczony jak wielbłąd, zaś lekki na duszy jak piórko, po raz 

ostatni przeprowadził standardową dyskusję przy pancernym włazie. 

- A co to takiego tutaj się to nam stało?! 

- Ech, nie uwierzysz. Pękła rama. Dwie szyny nie działają. 

Organizuję wspornik. 

- Kuriozalne zjawisko! 

- Co?! 

- Nic! Toż ci dopiero niespodzianka! Pasztet nie lada! 

- Dla mnie betka - pół dnia i po krzyku! 

- Jasne! Ja to nawet gwoździa nie potrafiłbym porządnie wbić. 

- Ha ha! Leć już, kawalarzu! Do zobaczenia! 

- Do... No to lecę! 

 

 
 

Dobra passa trwała. Mianowicie, Bożenka przyjeżdżała pociągiem 

akurat w pierwszy dzień zajęć na uczelni. Pobłogosławił zarząd PKP za 

opóźnienia powakacyjne - niech żyje państwowy tabor kolejowy! Miał 
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krocie czasu na odkrycie kart przed kolegami, którzy ocenili inicjatywę 

rozwiązania misiowego związku jako fenomenalną oraz (ku zdębienu 

Grzesia) dawno oczekiwaną. 

 

Towarzysze broni zlustrowali teatr działań wojennych, czyli salkę 

wykładową przy oddziale anestezjologicznym. Jakaś szlachetna dusza 

postanowiła uprzyjemnić atmosferę dydaktyczną pomieszczenia - 

oprócz szablonowych krzesełek, zainstalowano kanapy, fotele, niskie 

stoliki, a nawet romantyczne lampki. Urozmaicenie umeblowania 

sprzyjało manewrom unikowym, pozwalającym osaczonemu na 

odparcie akcji zaczepnych tudzież baczną obserwację ruchów 

napastnika. 

 

Wybrali strategicznie usytuowaną sofę: trudno dostępną, z widokiem na 

wejście, mieszczącą akurat trzech chłopa. Tam też się przyczaili w 

formacji obronnej: defensor-Grzesio pośrodku, oskrzydlony Bogusiem 

po lewej, zaś Andrzejkiem po prawej. 

 

Bożenka wtargnęła na arenę w kwadrans po rozpoczęciu seminarium, z 

kopyta zaskakując orężną brawurą, prąc bezkompromisowo ku 

przyczółkowi rebeliantów. Ufortyfikowali pozycję zwarciem szyku, 

wyeksponowaniem zdziwienia na twarzy, bezradnym rozłożeniem rąk - 

ostraszająca postura ,wyrażająca stan rzeczy: o co chodzi; tutaj nie ma 

miejsca; otomana trzyosobowa. Grzesio zastosował dodatkowy fortel, 

kiwając lekko dłonią na znak „Cześć! Jak się masz?” (gest usypiający, 

tymczasowo, agresję prześladowcy). 

 

Z odsieczą pośpieszył lektor, rozkazując szarżującemu Misaczkowi 

przycupnąć na twardej ławce pod ścianą.  

 

W przerwie umknęli na zewnątrz przez wyjście awaryjne, ukryte za 

palmą w rogu audytorium. Znaleźli schronienie daleko - hen! - w 

kantynie w innym budynku, zaułku nie do wytropienia. Po kawusi 

bezszelestnie wkradli się z powrotem i zajęli te same siedlisko, udając 

głupich ponad miarę: przecież oni tutaj cały czas siedzieli!; to ona 

gdzieś polazła!; dlaczego ich olała?! 
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Trwające trzy godziny wybiegi komunikowały nieszczęsnej reformy w 

jej życiu, podkreślając jednocześnie, że osobnik inicjujący te reformy 

cieszy się protekcją otoczenia. Bezlitosna prawda ulegała cementacji 

bez awatur, publicznych zawodzeń, skandalu, mordobicia itd. 

 

Obraz jest wart tysiąca słów. Po wizualnej prezentacji aktualnego 

stopnia zaangażowania uczuciowego, wystarczyło do dziewczyny 

podejść, położyć rękę na ramieniu, spojrzeć ze smutkiem w oczy, 

powiedzieć cicho „sorry”, poklepać dla otuchy po łopatkach, myknąć w 

mgłę zapomnienia. Mężczyźni nie przepadają za drobiazgowym 

uzasadnieniem decyzji. 

 

Nie poszło tak gładko. Przemaglowała go porządnie - okropność! Stał 

skruszony, odpowiadał półsłówkami, pocieszał niezdarnie. 

 

Inkwizycja zogniskowała się na węzłowej łamigłówce: DLACZEGO? 

Eee... Mniemał, że to to, ale to nie to… Nie wie gdzie, co i jak, ale 

nagle (z zaskoku!) zupełnie inaczej myśli... Taka raptowna odmiana - 

sam jest bezgranicznie zdziwiony! Ochoczo walił pięściami w grzeszne 

piersi: to jego wina! Ona niepokalana - on łajdak! Czy może już pójść? 

Bo ten… koledzy czekają… He he? 

 

Zatajał autentyczne przesłanki, zoszczędzając jej niby bólu. Typowa 

hipokryzja, odsuwająca na dalszy plan zaspokojenie kardynalnej 

potrzeby człowieka rozdartego rozłąką: poznania przyczyny. 

 

Uświadamiał sobie dlaczego. Misiaczkowy świat zalatywał nudą. 

Schematyzm dowolnego dnia przywalał siłą obucha. Przesmyk ku 

bardziej ekscytującej rzeczywistości zagradzały pacerne wrota, na 

straży których stali: obsesyjny ojczulek, zboczony brat, świętoszkowata 

mamusia, zindoktrynowana Bożenka, Jezus Chrystus we własnej 

osobie. Odstępstwo od ich fanatycznej linii groziło wpierw wyklęciem, 

później wrzuceniem do ognia piekielnego. W końcu powalą przemocą 

na parkiet, otoczą świeczkami, przywdzieją kaptury, zainicjują bardziej 

zaawansowany ryt z mamlaniem kabalistycznych formułek. 
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Nie mógł znieść wiecznych pouczeń, wynikających z dysonansu polotu 

obu Misiaków: posiadał widoczną przewagę, więc kobieta nadrabiała 

wytykaniem jego religijnych czy obyczajowych niedociągnięć. Jako 

przyzwoite chłopisko, tolerował bożenkową bogobojność, wspierał 

bożenkową naukę, znosił bożenkowe fochy, nie otrzymując w zamian 

grama ani uznania, ani zainteresowania jego światopoglądem. Wyzuty z 

synergii układ. Symbioza - nie pasożytnictwo - buduje fundamenty unii 

dwojga ludzi. 

 

Sam sobie pościelił łóżko, pozwalając babie obskubać go z piórek 

świetności. Wzorem woła sunął na rzeź, zamiast zaryć kopytami w 

ziemię, wyjaśnić klarownie osobiste stanowisko, wyegzekwować 

przestrzeń męskiego komfortu. W tym miejscu przyznaje, iż Bożena 

grała uczciwiej, demonstrując wierność swoim ideom. Była sobą - on 

udawał. 

 

Pokiełbasił partnerstwo z uległością, a stabilizację z monotonią, czego 

serdecznie odradza każdej szanującej się osobie. 

 

Grzesiowe zachowanie może napawać obrzydzeniem, lecz jak 

uprzyjemnić podobne chwile? Czy często słyszymy okrzyki zachwytu 

ze strony porzucanego? 

 

 „Wiesz, Edek tak wspaniale ze mną zerwał, że jestem pod 

wrażeniem! Nikt nigdy nie uczynił mnie szczęśliwszą!” 

 „Beata cudownie zerwała ze mną - wręcz poprawiła mi humor! 

Umówiliśmy się na następne zerwanie, aby przeżyć fantastyczny 

moment raz jeszcze!” 

 

De facto, historia miała happy end: małżeństwo Misaków stanowiłoby 

gehennę dla nich obojga, wcześniej lub później. Zapobiegł tragedii, bo 

był przezorny. I sprytny! I mądry! 

 

Och, jest najlepszy! 

 

 


