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Paryż! 

 

Grzesio rozpłaszczał nos na szybie okna samolotu, wypatrując wieży 

Eiffla. Lądowali w styczniu o piątej rano, więc oprócz morza światełek 

nie zobaczył nic. Jego syn Jacek obojętnie gapił się przed siebie, 

niczym przedsiębiorca przybywający po raz setny do Europy na biznes. 

Udawał światowca pełną gębą. 

 

Na lotnisku Charles de Gaulle odbyli wpierw półgodzinną włóczęgę do 

miejsca odbioru bagażu. Sądzili, że zmylili drogę, lecz reszta pasażerów 

wytrwale ciągnęła kupą w jednym kierunku. Klnąc od czasu do czasu i 

opadając z sił, podążali w zbitej, ludzkiej masie - przecież wszyscy nie 

mogli zbłądzić! 

 

Walizki, odprawa celna, taksówka, zakwaterowanie. Hotelik miał 

wszystko malutkie: ciasną recepcję, gdzie goście stali stłoczeni jak w 

przepełnionym tramwaju; windę nie większą od szafy (tylko szczupła 

osoba plus tobołek właziły do środka); wąziutkie schodki, biegnące 

stromą serpentyną ku górze, których użycie powodowało wytryski 

adrenaliny; pokoik odpowiadający powierzchnią przedziałowi w 

wagonie; balkonik o szerokości stopy. 

 

Nic to! Powierzchnia bytowa to nieistotny problem w obliczu 

odwiedzin światowej stolicy kultury! Radośnie rechocząc, depcząc po 

sobie, rozpakowali manatki, próbując je stłamsić tu i tam. Założyli 

zimowe kurtki, grube rękawice, zawadiackie szale, po czym wyszli na 

pierwsze śniadanie à la parisienne. 

 

Po posiłku, niepomni nocnego lotu, polecieli w stronę Sekwany. 

Smutna recepcjonistka poradziła wędrówkę wzdłuż rzeki - rzekomo 

większość miejsc wartych uwagi wybudowano nad wodą. 

 

Po kwadransie marszu namierzyli pokaźny kościół z dwoma grubymi 

wieżami. Lokalni ochrzcili konstrukcję ksywą Notre Dame. Grzesio 

pamiętał z jakiegoś filmu, że wieki temu wegetował tam garbaty, 

brzydki dzwonnik. Nieprzyjemne impresje o przybytku zostały 
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unicestwione w momencie wkroczenia do środka. Oniemiał! Katedra 

Oliwska zajęłaby przedsionek we francuskim kolosie! 

 

Dotychczasowe mniemania Jacka na temat tradycji, klasy i cywilizacji 

zostały przetasowane. Szokująca prawda zwalała z nóg: był 

Piętaszkiem, wychowanym w południowoafrykańskim folklorze. 

 

Obydwaj zawyrokowali, że od ślubów małżeńskich w takiej kaplicy nie 

sposób się wywinąć. Strzeliste kolumny, grzmot organów, kalejdoskop 

witraży, potężne rzeźby srogich aniołów - elementy przekształcające 

deklarację „tak” w przysięgę bezapelacyjną. Struchlały ze strachu pan 

młody powie cokolwiek, aby umknąć co tchu z atmosfery boskiego 

szantażu. 

 

Pierwszego dnia przemierzyli czternaście kilometrów (wyliczyli). Przez 

następny tydzień doświadczyli dziedzictwa kulturowego różnych epok - 

proces popularnie zwany odchamianiem, w ich przypadku 

odafryczaniem. 

 

Parę godzin ganiania po Luwrze wyczerpało bardziej niż kilka 

wspinaczek na Górę Stołową. Grzesio dostał zawrotów głowy - nie 

potrafił zapamiętać pojedynczego obrazu. Jego uwagę przykuł tumult w 

kolejnej z rzędu (chyba setnej) komnacie, gdzie skotłowana wiara 

falowała z rękami w górze, pstrykajać wściekle smartfonami. 

 

Czyżby występ Justyny Bieberowej? Brat Pitt z Angeliną w muzeum? 

Przepychał się poprzez zwarty, rozszalały tłum. Zmiażdżony na 

barierce, ustawionej wzdłuż linii frontu zbiegowiska, dojrzał źródło 

obłędu: wizerunek niejakiej Mony Lisy, słynnej z wymuszonego 

uśmiechu. 

 

Rezydencja wersalska, aleja Pól Elizejskich, wieża Eiffla, Łuk 

Triumfalny… Przepyszne perły osiągnięć artystów, architektów i 

inżynierów o zniewalającej świetności. Niezastraszony ani otaczającą 

go pompą, ani presją znajomych („Musisz zobaczyć to!”; „Musisz 
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zaliczyć tamto!”; „Zaplanuj owamto!”; „Idź na cmentarz, na grób 

Szopena!”), Grzesio skupił uwagę na kompletnie innej ofercie Paryża. 

 

Zanim to opiszemy, udowodnijmy jego wizytę w mieście-cudzie. Syn 

zademonstrował rzadko spotykany kunszt fotograficzny, uwieczniając 

tatę na profesjonalnie skomponowanych zdjęciach. 

 

 
 

Powyższy kadr przedstawia ruskiego szpiega lustrującego okolice. 

Jackowi ujęcie przypadło do gustu - dziecko mogło pokazać kolegom 

papę jako twardego klienta. Kontynuował sesję z zapałem, utrwalając 

imponującą chwilę. 
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W grzesiowych archiwach znajdziemy krocie podobnych - bliskich 

sercu - suwenirów. Na przykład, bagietki i naleśniki są ulubionym 

pokarmem paryżan, którzy krążą po metropolii zajadając półmetrowe 

bułki lub wymyślne placki - zjawisko wręcz odruchowe, porównywalne 

z oddychaniem. W tym świetle nazywanie ich żabojadami jest 

tragicznym błędem, z pewnością bolesnym dla wybitnie 

węglowodanożernych istot, jakimi są. Autopsja wskazuje na 

konieczność wprowadzenia alternatywnych - prawidłowszych oraz 

mniej przykrych - terminów: bagietkojady, plackojady bądź 

(ogólnikowo) mąkocukrojady. 

 

Crêpe oznacza po francusku naleśnik, możliwy do zakupu w sklepiku z 

szyldem crêperie. Stoiska tego rodzaju opylają racuchy o fikuśnych 

kształtach (walcowate, lejkowate, płaskie, śrubowate), a także gofry. 

Niefart Francuzów polegał na funkcjonowaniu zbieżnego w brzmieniu 

angielskiego wyrazu crap, co Grzesio z Jackiem od strzału skojarzyli. 

 

Crap to wielofunkcyjna fraza, w zależności od kontekstu tłumaczącą się 

na stek bzdur, psiakrew, tandeta, srać. Niemniej jednak przewodnia 

konotacja crap to gówno, zaś taki paralelizm semantyczno-leksykalny 

stanowił zbyt wielką okazję do zaniedbania przez parkę jowialnych 
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kawalerów. Każdy chłop musi, sporadycznie, wyładować energię, 

dawali więc upust soczystości w trakcie wypraw kulinarnych. Niby 

konwersowali niewinnie o crêpe, mając wszakże na myśli crap: „Masz 

ochotę na crap?”; „Jakie crap zamówiłeś?”; „Smaczne to crap?”. 

Każdą kombinację kwitowali kawalkadami rżenia. 

 

Faceci nigdy nie dojrzewają, do lat starczych chachając po puszczeniu 

bąka, ewentualnie po beknięciu. 

 

Syn przydybał ojca, pałaszującego skrycie gofra pokrytego grubym 

pokładem bitej śmietany - cóż za wspaniała pamiątka! 

 

 
 

Zabytki, malarze, gastronomia, monarchowie, architektonika itd. - 

historyczno-urbanistyczny melanż, odmalowany w prozie, zobrazowany 

na tysiącach filmów, skondensowany w przewodnikach. Oględziny, 

wysłuchiwanie legend tudzież szwędanie się po galeriach niekoniecznie 

wzbudza emocje, zaś Grzesio łaknął romatycznych doznań. 

 

Bawił ponoć w mecce zakochanych, więc miasto powinno samorzutnie 

zelektryzować damsko-męskie zbliżenia. Kontakt z elewacjami, 

pomnikami czy płótnami zadowoli fetyszystę, a nie naładowanego 

testosteronem samca. 
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Przenikliwa spostrzegawczość dostarczyła w końcu natchnienia! 

 

Przemierzając paryskie uliczki wiedział, że coś jest nie tak, ale nie 

skumał zrazu, co jest nie tak. Analogiczne wrażenie odniósł kiedyś w 

CNA (sieć handlowa w RPA, pokrewna polskiemu EMPiK-owi). Łaził 

pomiędzy półkami, cierpiąc wewnętrzny niepokój: geszeft wyglądał 

inaczej, natomiast głowa świeciła pustkami koncepcyjnymi co do 

zaszłych, niesprecyzowanych przemian. Zaiste, COŚ było NIE TAK! 

Szydło wyszło z worka podczas wysiłków nabycia płyty winylowej - 

wycofali z asortymentu, pozostawiając w sprzedaży jeno CD! 

 

Zdradzanego mąża targają identyczne katusze. Bidak tłumaczy zmianę 

harmonogramu dnia partnerki oficjalnymi komunikatami: żona 

uczęszcza do klubu szydełkowego, żłopie herbatkę z przyjaciółkami do 

trzeciej nad ranem, uprawia wieczorami jogę. Pomimo niewinnych 

uzasadnień, chłopski łeb ma kłopoty ze strawieniem rewelacji, poniekąd 

przeczących logice - zaprawdę, COŚ jest NIE TAK! Rogacz przechodzi 

przez fazy obwiniania się za brak zdrowego rozsądku, nieufność, 

paranoję, trafiąjąc nawet do gabinetu psychoterapeutycznego, zanim 

umyślny sąsiad wyeksplikuje, gdzie leży pies pogrzebany. 

 

Grzesio roztrząsał podszepty mózgu („Słuchaj, bracie: COŚ jest NIE 

TAK!”) wyrywkowo, będąc rozproszonym analizą map, organizacją 

przejazdów, tępym spozieraniem na przepastne listy atrakcji 

turystycznych, napadami senności po konsumpcji kilogramów bagietek, 

morderczymi próbami komunikacji z tubylcami (gardzącymi językiem 

angielskim). 

 

Nadeszła wreszcie upragniona minuta spokoju - popijał soczek przy 

stoliku na zewnątrz kafejki. mimochodem rzucając okiem na sprężyście 

maszerujące miejscowe. Nagle - eureka! Pojął, co było nie tak! Raczej, 

co było radykalnie tak! 

 

Prawie wszystkie dziewczyny paliły papierosy! Fenomenalne 

znalezisko! 
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Oparte o mury, siedzące na ławeczkach, śpieszące dreptakami, 

nawijające przez telefon, czekające na autobus, jadące na rowerze, 

plotkujące na rogach - nad ciżbami seksownie odzianych Francuzek 

unosiły się kłęby dymu! 

 

 
 

Część wyraźniejszych zdjęć, zrobionych w przedziale pięciu minut! 

 

Dobry przyjaciel Krzyś obwieścił tą oto mądrość: „Jak pali, to się i 

wali”. Maksyma podkreślająca gotowość kopcącej niewiasty do 

stosunku płciowego z kimkolwiek, gdziekolwiek, kiedykolwiek, 

jakkolwiek. Młodszy od Krzysia o lat piętnaście, Grzesio był mniej 

obyty w sekretach nieskrępowanych igraszek seksualnych. Poza tym 

szanował starszych ludzi, przejawiających spryt i dalekowzroczność, 

zatem definitywnie polegał na powyższej, złotej dewizie. 
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Oto tkwił w strefie rozpusty, marnując drogocenny czas na archiwalne 

detale przypadkowego państwa, zaniedbując okazję życia! 

 

 
 

Pobyt w erotycznym raju nie należy do powszedniości, przeto 

postanowił wszcząć agresywne działania podrywcze - tylko jakie?! 

Podejść bezczelnie do kobiety na ulicy, poprosić o ogień, nawiązać 

dialog zaczepny? Zagaić o drogę do wieży Eiffla, ażeby podstępnie 

zaprosić na kawę? Z łobuzerskim grymaskiem spojrzeć w jej kierunku, 

eksponując zapalonego szluga, to sama przybiegnie w podskokach? 

Grubiańskie metody! 

 

Okoliczności wołały o delikatniejsze fortele. Galanteria i efektywność 

przede wszystkim - galopowanie od jednej kurzącej panienki do 

drugiej, z nadzieją na schadzkę, wydawało się syzyfowym zajęciem. 

Rozwiązaniem była sieć! 

 

Wolał nie wtajemniczać w spisek Jacka (po co deprawować własne 

dziecko?), lecz miniaturowy pokoik hotelowy przekreślał poufną 

realizację planów. Zastartował laptopa dopiero po pólnocy, kiedy syn 



Vive la France! grzesiopolak.com 
 

10 

słodko spał. W ciemnościach, skąpo iluminowanych przez internetowe 

witryny, majaczył rozmyty kontur pochylonej sylwetki Grzesia - nastrój 

ze sceny filmowej, eksponującej tajnego agenta na misji. 

 

Googlował zażarcie, aż wytropił serwis randkowy, pokrywający 

zasięgiem Paryż. Podniecony, przeszedł przez administracyjną mordęgę 

rejestracji i zbudował profil, stuprocentowo dopasowany do żądz 

jarających Francuzek. Polski doktor, mieszkający w Kapsztadzie, 

entuzjasta tytoniu, wysoki, przystojny, inteligentny, urzęduje obecnie w 

okolicy w celach krajoznawczych, narciarskich oraz, naturalnie, 

romansowych. Otwarty na miłosne inicjatywy, proponuje (na początek) 

rendez-vous w ustronnej kawiarence. 

 

Dorzucił do odurzającego naparu ekscentryczne zainteresowania: 

sportem, przednią literaturą, alternatywnym kinem, klockami LEGO, 

higieną osobistą. Przystroił raport perfekcyjnymi fotami, kliknął 

„Enter”, wyłączył komputer, rozogniony legł na wąskim wyrze. 

Spodziewał się euforycznej reakcji fajczącej, damskiej zgrai. 

 

Zostanie Casanovą! 

 

Następnej nocy, zakonspirowany za łóżkiem na skrawku podłogi, 

zaglądnął na swój profil. 
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Zero e-mailów, zaczepek, prezentów! Rozczarowanie nie miało granic! 

 

„Somehow” popularny?! Jak to przełożyć na rodzimą gwarę?! 

Troszeczkę popularny? Może ździebko popularny? Możliwe, że 

popularny, aliści - tak szczerze mówiąc - chyba niepopularny? 

 

Dulczy w ogonku z numerem 7 593 296?! Toż będzie się kiwał nad 

grobem, zanim zainkasuje przynajmniej cybernetycznie puszczone 

oczko! Wariaci! Świadczą usługi swatania, a zawalają 

nieskomplikowane zadanie przyholowania lekarzowi dzierlatki do 
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drzwi! Amatorska firma! Francuzi, panie: nic nie umieją porządnie 

zrobić! Do dupy ten nędzny portal! 

 

Wzburzenie powoli stopniało. Po pierwsze, witryną zawiadywała 

amerykańskia korporacja. Po drugie, zauważył intrygujący link na 

górnym panelu nawigacyjnym: „Chcesz podwyższyć swój ranking? Nie 

zwlekaj - kliknij tutaj!”. Migiem tam wlazł. 

 

Postulowali inwestycję w boosts, czyli w doładowania. Wcale 

niedrogie, boosty strzegły czołowej pozycji amanta w wynikach 

wyszukiwania. Słowem, tabuny samotnych samic zarejstrują grzesiowy 

afisz jako pierwszy wyświetlany, niezależnie od tego, na kogo polują. 

Nie można dobrocią, to trzeba siłą! 

 

Zakupił pięćset stymulantów na dobry początek. 

 

Po dwudziestu czterech godzinach powtórzył proces sekretnego 

serfowania. Perspektywy na erotyczne eskapady zmieniły się 

diametralnie! 
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Nie wiara, ale forsa góry przenosi! Tuziny kuksańców! Kopy 

upominków! Niecałe pół miliona szczebli do szczytu drabiny 

powodzenia! 

 

Co rychlej uzupełnił konto tysiakiem pobudzaczy. Pomajstrował też 

przy zdjęciach, uzdatniając wizualny pakiet. Zadecydował spenetrować 

asortyment wielbicielek nazajutrz, kiedy jego furora sięgnie zenitu. 

 

Będzie Don Juanem! 

 



Vive la France! grzesiopolak.com 
 

14 

Od samego rana, ku osłupieniu Jacka, tryskał optymizmem, humorem i 

energią. Zafundował latorośli garnitur, woził taryfami (co tam metro!), 

sypał dowcipami - nad wyraz szczodrobliwy stary o swawolnym 

usposobieniu! 

 

Po zmierzchu zalecił, nieoczekiwanie, relaks na kwaterze. Dlaczego tak 

fanatycznie ganiają po aglomeracji? Należy rozluźnić członki, pogadać, 

oglądnąć śmieszne kawałki na YouTube. Syn nie protestował, bo dostał 

konfekcję za frajer. 

 

Nie minęła minuta od powrotu, gdy Grzesio pierzchnął do łazienki z 

laptopem zakamuflowanym pod pazuchą. Tam, siedząc na klozecie, 

rozdygotany z przejęcia, rozwarł wrota wirtualnego sezamu lubieżności. 
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Ha! Strategia zadziałała bezbłędnie! Kto głosi, że pieniądze szczęścia 

nie dają? Kretyńskie porzekadło! Oto ewidentne - wyrażone w bajtach - 

świadectwo olbrzymiego wpływu gotówki na rozkosz egzystencji! 

Wielki, czerwony anons zachęcał: „Zobacz, kto pragnie się z tobą 

spotkać! Kliknij tutaj!”. Z opanowaniem niesposkromionego rycerza, 

pewnego swojej przewagi nad rywalami, wkroczył do oazy pełnej nimf. 
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Skamieniał… Słumił wrzask rozpaczy, ponieważ syn urzędował za 

ścianą.  
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Ogarnęło go poczucie własnej marności - ujrzał wyraźnie, czego był 

wart. 

 

 
 

W panice gmerał w stosach multimedialnych mrugnięć, graficznych 

darów, programowanych skojarzeń, zaproszeń do czatów. Zraniona 

duma wyła o solowy zwiastun przychylności ze strony normalnie 
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wyglądającej palaczki. Niestety, po ekranie ślizgały się wyłącznie 

upiory. 

 

Złodzieje! Okradli go z euro, wtryniając durne boosty, iżby zalać 

skrzynkę pocztową wykazem lokalnych maszkar! 

 

Wyobraźnia podsunęła przeraźliwą wizję: przebiegłe baba-jagi wykopią 

skądś jego adres! Zrobią zlot na miotłach przed hotelem! Zaczną 

nakłaniać do przyjęcia honorarium za seks! Będzie wstyd i hańba! Syn 

pogardzi ojcem na amen! Chyryste Panie, pomocy! 

 

Zatrzasnął pokrywę przeklętego laptopa, spuścił wodę dla pozoru, 

wyleciał z ubikacji jak z procy. 

- Wyjdziemy na spacer? - rzucił nerwowym pytaniem w kierunku 

Jacka. Ten spojrzał na ojca ze zdziwieniem. 

- Dopiero co przyszliśmy… - wydukał. 

Głos Grzesia przybrał tonację melancholijno-przygodową. 

- Ech, gnuśniejemy przed telewizorem, gdy zza okna nęci Paryż 

nocą! 

- Przecież byłeś zmęczony. Mieliśmy odspnąć, pogadać… 

- Pogawędzimy na zewnątrz, w fajnej restauracji - zapraszał 

uporczywie tata. 

- Wolałbym zostać, odprężyć się… 

- Zawsze utrudniasz! - wysyczał Grzesio. - Uszanuj radę rodzica! 

Lepiej latać na świeżym powietrzu, niż gnić w ciasnej klitce! Zresztą 

zobaczysz, pożałujesz decyzji! 

Jacek zdębiał. 

- Dlaczego?! 

- Nie kwestionuj zdania starszego! Kupiłem tobie garnitur, czy nie 

kupiłem, hę?! Odmawiasz kochającemu ojcu, który… który nigdy ci nie 

odmawia. Śmigamy natychmiast, póki ten… No, dopóki wieczorowa 

pora trwa. 

Jacek narzucał już kurtkę. 

- Spokojnie, tata! Nie ma sprawy. Co jest grane? 

- Nic nie jest grane! Idziemy! 
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Przez dwie doby konsekwentnie zabiegał o kontakt z lepiej prezentującą 

się fanką nikotyny. Wysyłał skopiowaną wiadomość w nieskończoność: 

„Cześć! Mam na imię Grzesio. Miałabyś ochotę porozmawiać, 

wyskoczyć na kawę, wypić drinka? ;) Proszę odpisz. Ciao!”. 

 

Wreszcie odniósł sukces, aczkolwiek poziom angielskiego pierwszej 

kandydatki do amorów był praktycznie zerowy. Operowała pod 

obiecująco brzmiącym kryptonimem Sexy Star. Przydybał ją na czacie. 

 

- Dobry wieczór Sexy Star! :) 

- Cześć. 

Co teraz?! 

- Jak leci? Co robisz? ;) 

Sexy Star przeszła z kopyta do 

rzeczy. 

- Profila prawdziwa? 

- Przepraszam, nie rozumiem… 

- Czy twój profila jest prawdziwa? 

Podejrzewała go o fałszowanie 

informacji na witrynie?! Zwariowała 

baba! 

- Mój profila jest prawdziwa. 

- Kto ty? 

Wszak napisał minutę wcześniej, w zaproszeniu na rozmówki! 

Może ona pijana? To dobrze - będzie łatwiej. 

- Ja Grześ. 

- Ty doktor? 

- Ja doktor. Ty kto? 

- Chwila. W Paryżu ty robiła co? 

- W Paryżu ja robiła widzieć zabytek. Ja turystyka tutaj. Co ty 

robiła? 

- Chwila. Kapsztad na profili. 

- W Kapsztadzie mieszkała, w Paryżu ja wizytowała. 

- Chwila. Profila Polska pisało ty. 

Nie wytrzymał durnego przesłuchania. 
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- Dosyć chwila. Pisało ty nic na profili, a pyta o moja profila. Adios 

amigo, ty pusta profilo! 

Interlokucja o takiej głębi spowodowała utratę zdolności 

standardowej ekspresji w mowie na parę godzin. 

 

Skusił kolejną aspirantkę o identyfikatorze Sweet82. 

 

- Halo Sweet82. Widziała twojego 

profilę. Ty w moja gusta. 

- Dobry wieczór, tutaj Inès. Nie 

mówisz po angielsku? Myślałam, że 

stacjonujesz w Kapsztadzie. 

O cholera! 

- Przepraszam Inès. Ładne imię :) 

Peroruję z wprawą rasowego 

Brytyjczyka. Chochliki przekręciły tekst. 

- Hmm… Ciekawe. Co porabiasz w 

Paryżu? 

- Wypoczywam na wakacjach: dziesięć dni w stolicy, potem narty 

przez dwa tygodnie. 

- Tak, czytałam na twoim profilu. 

Jak studiowała dane, to po kiego dodatkowo egzaminuje?! 

- Aha… 

- Faktycznie masz posadę lekarza? Czy Twój profil jest prawdziwy? 

Apiać to samo! Sceptyczne te Francuzki… 

- Oczywiście, Sexy Star. 

- Sexy Star?! 

Ratunku! 

- Wybacz mi Inès. Informacje na portalu są rzetelne. 

- Piszesz jednakże, że pochodzisz z Polski? 

- Tak. Proszę, rzeknij cokolwiek o sobie. Twój profil zieje pustkami. 

Studiujesz? 

- Momencik. Jak mam być pewna zgodności twoich obwieszczeń z 

rzeczywistością? 

Ewidentnie, papierochy przepaliły ostatki synaps mózgowych tych 

lasek. 



Vive la France! grzesiopolak.com 
 

21 

- Podaj jeden pragmatyczny powód, dla którego bym kłamał. 

Powątpiewanie szczerości rani. 

Najlepsza rada na osiągnięcie przekonania co do moich słów to 

ufność. Równie dobrze mógłbym kwestionować szczegóły twoich 

opowieści, aczkolwiek nie potrafię znaleźć sensownej przyczyny tego 

rodzaju podejścia. 

- Elokwentnie pytlujesz. Wkleiłeś gotowy paragraf? Francję atakuje 

mrowie emigrantów żebrzących o obywatelstwo, więc kobiety muszą 

wykazywać przezorność. Medyk z Polski, rezydujący w Kapsztadzie, 

wizytujący Francję, o idealnych cechach, prezentujący bukiet 

odlotowych fotek, znienacka szuka dziewczyny poprzez internet. 

Sieciowy książę z baśni! Sugerujesz, iż powinnam zawierzyć podobnej 

gawędzie? Posiadasz w ogóle wady? 

- Epizodycznie chrapię, ukradkiem dłubię w nosie, ulegam 

dystrakcji grając Tumble Bugs względnie Quake III Arena, wcinam 

maniakalnie czekoladę - parę potencjalnych defektów na rozgrzewkę. 

Nikt nie wylicza ponurych aspektów charakteru celem zwabienia płci 

przeciwnej w ramiona. Na pewno obgryzasz paznokcie, przemilczając 

nałóg w obecności adoratorów. 

- Ależ ja nie obgryzam paznokci! 

- Skąd mam wiedzieć, szanowna pani? Przypuszczalnie żujesz 

zrogowaciałą tkankę zagorzale, nie puszczając pary o obsesji. Nie 

dziwię się zupełnie: indywidualne niedoskonałości są względne, 

zależne od preferencji, tolerancji, światopoglądu itd. Nawiązując do 

zagadnień narodowościowych, obywatelstwa francuskiego nie 

potrzebuję, ponieważ dzierżę polskie oraz południowoafrykańskie - ile 

paszportów mam taszczyć?! Dźwiganie dwóch dokumentów już 

stwarza kłopot dla człowieka nieznoszącego papierów. Okaż odrobinę 

nadziei w rodzaj ludzki i daj się porwać na crêpe - okazja do 

kontynuacji debaty z Księciem WWW Pierwszym. 

- Ha ha! Rozbawiłeś mnie. OK, zaryzykuję. :) 

- Świetnie. W jakiej dzielnicy mieszkasz? 

- Compiègne. Kiedy mógłbyś przyjechać? 

- Natychmiast! :D W której części Paryża jest Compiègne? 

- To miasto, oddalone około osiemdziesięciu kilometrów od Paryża. 
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Przekroczyła czerwoną linię, bowiem wpisała „Paryż” niby swoją 

lokalizację. Oszukiwała. Dał jej ostatnią szansę. 

- Inès… Nie wypożyczyłem samochodu, nie znam terenu, nie 

władam tutejszym narzeczem. Preferowałbym schadzkę w Paryżu. 

- Typowe! Bla bla bla, jednak na godzinną przejażdżkę nie starcza 

kasy! Jeżeli nie pofatygujesz się do mnie, zapomnij o spotkaniu! 

Tupet gówniary przerósł dyplomatyczne smykałki Grzesia.  

- Na zakończenie podsumuję naszą przemiłą dyskusję. Afrykański 

uchdźca ani chybi pognałby boso do Compiègne, zauroczył Inès 

kutasem rozmiarów komina, wycyganił prawo do stałego pobytu. 

Intelekt podsuwa ten nader szablonowy scenariusz, wiesz? 

Schizofreniczna ostrożność albo doprowadziła do zaników twojej kory 

szarej, albo odzwierciedla tanie taktyki propagandowe osamotnionej 

bżdziągwy. Przeleciałem pół globu, zatem wypada pokonać dla mnie 

odcinek ponad stukrotnie krótszy. Masz prawo powiedzieć „nie”, 

gardzić wizerunkiem faceta, zignorować go totalnie, ale obrażanie 

nieznajomego świadczy o braku wychowania w pierwszym, polotu w 

drugim, klasy w trzecim rzędzie. Nie dysponujesz talentem ogarnięcia 

pozostałych wywodów. Żegnam ozięble! 

 

Kilka konsekutywnych czatów odbiło echem poprzednie: 

bezpardonowa indagnacja zakrapiana niedowierzaniem z 

opryskliwością. Literalna deskrypcja Grzesia manifestowała niby bujdę 

na resorach. Nie był tym, kim był, tylko tym, kim one chciały, aby był. 

 

Palą, a głupie! 

 

Czego szukały w bajtowych gąszczach? Kserokopii 

kinematograficznych herosów? Nieodparta konkluzja: internautki 

łaknęły blagi, sensacji, dewiacji. Śleczenie nad klawiaturą spaczyło 

postrzeganie otaczającego świata: normalność to nierzeczywistość - 

nienormalność to rzeczywistość. Miarodajny portret absztyfikanta, 

ubiegającego się o lawinowe powodzenie, winien obowiązkowo 

zawierać pikantne szczegóły rodem z chorej fantazji. 
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Tym samym, osobnicy społecznie zwichrowani mają zagwarantowane 

automatyczne uznanie. 
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Plastikowa renoma, plastikowe grono, plastikowe przeświadczenia. 

Zlikwidował konto z przemożną ulgą. Optował za niewirtualnym 

Grzesiem, z którym funkcjonowało mu się wygodniej. 

 

Poza tym pochwycił raz jeszcze, dobitnie, intencję wypadu do Francji, 

czyli frajdy interakcji z synem, satysfakcji uczestnictwa w jego edukacji 

kulturowej, wybryków, crêpe, nart… 
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Flirciarski eksperyment nie poszedł na marne: nabyte boosty 

doładowały, ścichapęk, błyskotliwość umysłu. 

 

Zrozumiał także istotę swojej niekompatybilności z portalami 

randkowymi: był zbyt autentyczny. 

 

 

 


