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Dziêkujemy  wszystkim  tym,
którzy  przyczynili  siê  do  powstania  tej  ksi¹¿ki
(patrz:  Indeks  osób,  rzeczy  i  pojêæ  w³asnych).
Wszelkie  podobieñstwo  do  osób,  zdarzeñ  i  faktów
jest  nie  tylko  nieprzypadkowe,
ale  wrêcz  zamierzone.
�Prawda  bywa  dziwniejsza  ni¿  zmy�lenie�.
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W czym niech nikt nie rozumie,

¿eby siê st¹d czarowaæ mia³ nauczyæ,

dlatego i¿ tu rozmaite sposoby
w sprawowaniu czarów wspominaj¹ siê.

By³aby to albowiem

rzecz nie tylko ma³o po¿yteczna,
ale i bardzo szkodliwa.

(Jakub Sprenger, Henryk Justytor,
�M³ot na czarownice� � �Malleus maleficarum�)
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Prolog

TY MI TAK NIE KLIKAJ
(BO TO BOLI, NIEEE?)!

Teraz wszyscy do wszystkich zwracaj¹ siê per ty. Dziennika-
rze podpisuj¹ siê pod tekstami: Iras, S³awek, Magda, Przemek.
Nawet bankomat nas tyka: �Zabierz kartê i pieni¹dze�. Nie wie-
my, czy pani¹ to dra¿ni. Nas tak. I dlatego postanowi³y�my zwra-
caæ siê do pani w³a�nie tak: proszê pani. Bo nie jest prawd¹, ¿e
nie mo¿na rozmawiaæ szczerze, otwarcie, nie unikaj¹c ryzyka i
bez poklepywania po ramieniu. Zreszt¹ prêdzej czy pó�niej pew-
nie przejdziemy na ty.

A wiêc jest pani sama (samotna). Wszystko jedno, jak do tego
dosz³o: czy odesz³a pani od partnera, on pani¹ zostawi³, czy tak
siê po prostu u³o¿y³o. Niewykluczone zreszt¹, ¿e jest pani z kim�,
ale jest to Piotru� Pan, przy którym czuje siê pani tak, jakby by³a
sama.

Dopóki jest pani mê¿atk¹, jest pani bezpieczna i dla innych
kobiet, i dla mê¿czyzn. Teraz znajomi odsunêli siê od pani, prze-
stali zapraszaæ, a je�li ju¿, to wtedy, gdy w ostatniej chwili oka-
za³o siê, ¿e jest jaki� facet bez pary. Jedna z nas to prze¿y³a, dru-
ga nie, obydwu nam jest to akurat obojêtne, ale rozumiemy, ¿e
dla pani to mo¿e byæ problem.

Chyba nie ma na �wiecie cz³owieka, który by nie mia³ na kon-
cie jakiego� nieudanego zwi¹zku. Wiele pani kole¿anek i znajo-
mych w takich niesatysfakcjonuj¹cych zwi¹zkach tkwi po uszy,
przedk³adaj¹c dora�ne, na ogó³ materialne, korzy�ci ponad to, co
w pani systemie warto�ci plasuje siê najwy¿ej. Dlatego w ¿yciu
towarzyskim i przede wszystkim biurowym tak wielk¹ popular-
no�ci¹ cieszy siê gra w z³ego mê¿a (a mój jest jeszcze gorszy).

Widzia³y ga³y, co bra³y.
(odzywka spo³eczna)
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Jest to jedno z najg³upszych powiedzeñ w ogóle. Gdyby rze-
czywi�cie widzia³y, toby nie bra³y. Cz³owiek zakochany albo
zauroczony widzi zupe³nie inaczej.

Co my�l¹ i mówi¹ o pani ludzie, z którymi siê pani styka?
Prawdopodobnie, ¿e jest pani egoistk¹, która pozbawi³a dzieci
ojca. Postrzegaj¹ pani¹ jako osobê, która tak naprawdê nie ma
¿adnych trosk. Przecie¿ sama pani tak wybra³a, wiêc powinna
pani byæ zadowolona. Przytrafi¹ siê pani po drodze koledzy, któ-
rzy powiedz¹: �A co ty mo¿esz wiedzieæ o mêskich stresach?�. I
tacy narzekaj¹cy, ¿e wie�li matkê staruszkê do lekarza, a akurat
popsu³ siê im samochód. Nie wiemy, czy ma pani samochód, ale
zapewne ma pani tak¿e i rodziców, i jeszcze dzieci. W ogóle ob-
serwacja rzeczywisto�ci wskazuje, ¿e osoby, które powinny byæ
zadowolone z ¿ycia, bardziej zrzêdz¹. Dlaczego? Bo maj¹ na to
spo³eczne przyzwolenie. Je�li mówi siê o kim�, ¿e �zachowuje siê
jak stara panna�, to tak naprawdê wcale nie chodzi o jego zacho-
wanie. Chodzi o to, ¿e ma czelno�æ ¿yæ w pojedynkê. Co � je�li
rozpatrywaæ na p³aszczy�nie op³acalno�ci dla gatunku � rzeczy-
wi�cie jest i dziwaczne, i nikomu nie przynosz¹ce korzy�ci.

Ma pani równie¿ kole¿anki, które w obliczu dramatycznej sy-
tuacji firmy (w której obie pracujecie) opowiadaj¹, szukaj¹c u
pani wsparcia, ¿e przecie¿ nie pójd¹ pracowaæ do firmy mê¿a ani
nie zostan¹ w domu, bo maj¹ swoje ambicje. Dajmy na to, ¿e pani
najwiêksz¹ ambicj¹ w ostatnim tygodniu by³o: zorganizowaæ pie-
ni¹dze, ¿eby zap³aciæ za telefon i zielon¹ szko³ê dziecka, oddaæ
d³ug przyjació³ce i nie zwariowaæ do rana. Na marginesie: kole-
¿anka ma dosyæ mê¿a na co dzieñ. Bo jak postawili komputer w
sypialni, to on jej przeszkadza.

� TY MI TAK NIE KLIKAJ!
W jednym kawa³ku kabaretowym tak by³o: No, to zataszczyli-

�my siê z tej Warszawy do tego Krakowa, nie. To zrobili nam ten
stan wojenny. I co tu robiæ: wracaæ czy nie wracaæ. Narzeczona
mnie naciska, ¿eby wracaæ z tego Krakowa do tej Warszawy. Ja
mówiê, ¿eby nie wracaæ, ¿eby�my jeszcze trochê zostali. To co tu
robiæ? Zobacz, mówiê, tu te¿ jest ³adnie, w tym Krakowie, nie. U
nas w Warszawie jest Huta Warszawa. Tu te¿ jest huta tego...
tego... Tego mi nie mo¿esz zarzuciæ, ¿e tu nie ma huty! (...) A ta
nic, tylko mnie naciska i naciska, ¿eby wracaæ. To ja jej mówiê:
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� Ty mnie tak nie naciskaj, bo to boli, nieee?!
No i co, chcia³aby pani zagraæ w �z³ego mê¿a�?
Nie oszukujmy siê: od czasu do czasu tak. Ale tak naprawdê

najbardziej dolega pani �wiadomo�æ, ¿e s¹ decyzje, które podej-
muje siê o wiele ³atwiej, gdy nie jest siê matk¹ i ojcem jednocze-
�nie. I nie chodzi tylko o bezpieczeñstwo socjalne, chocia¿ uda-
wanie, ¿e to nie ma najmniejszego znaczenia, by³oby ob³ud¹. Ale:
chcia³aby pani, raz na pó³ roku (nie czê�ciej, sk¹d¿e, przecie¿ jest
pani samobie¿na, dzielna i zaradna), kiedy ma pani Rozpad Pod-
stawowych Struktur Osobowo�ci, us³yszeæ:

� Wiesz co? Jak chcesz, to p³acz. Wejd� do ciep³ej wanny, a ja
siê wszystkim zajmê. A potem ci powiem, co ja bym zrobi³, gdy-
bym siê znalaz³ w takiej sytuacji jak ty.

A na razie jest, jak jest. Wszystko jedno, jakiej pani u¿yje
techniki albo fortelu, ¿eby nie zwariowaæ do rana: dzwoni¹c do
przyjació³ki, pij¹c zió³ka, stawiaj¹c tarota, czytaj¹c ten poradnik
czy stosuj¹c jaki� inny rodzaj lobotomii. Oczywi�cie poradnik
jest najlepszy, co jako fakt obiektywny w ogóle nie podlega dys-
kusji.

Witamy w klubie.

Zdarza³o nam siê, ¿e s³uchacze uczestnicz¹cy w naszych
rozmowach pytali: �O czym wy w³a�ciwie mówicie?! Rozu-
miemy s³owa, a nie rozumiemy zdañ!�.

U�wiadomi³o nam to, ¿e mamy swój volapük, prywatne
esperanto, w³asne wej�cia i odzywy. Maj¹ swój ¿argon nasto-
laty, grupy zawodowe i etniczne, mamy i my.

Nie chcia³yby�my, ¿eby, czytaj¹c �Jak nie zwariowaæ do
rana�, poczu³a siê pani jak w nieznanym towarzystwie, które
wprawdzie o czym� rozmawia, ale tak naprawdê nie wiado-
mo o czym. Dlatego u³o¿y³y�my Indeks osób, rzeczy i pojêæ
w³asnych. Je�li jakie� s³ówko albo ca³e sformu³owanie wyda
siê pani nie do�æ precyzyjnie wyja�nione w tek�cie, proszê
zajrzeæ do indeksu. To samo dotyczy pana (bo my wiemy, ¿e
pan podczytuje tê ksi¹¿kê). Indeks zosta³ u³o¿ony tak, ¿eby
równie¿, gdy zachodzi taka potrzeba, szybko odszukaæ w³a-
�ciwe miejsce, gdzie jest mowa o tym lub o owym.

Laura Bakalarska
Maja Madej
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Rozdzia³ I

WSZYSTKO KWITNIE, A JA NIE

LAURA: Nie jestem dzisiaj najlepszym partnerem do rozmo-
wy.

MAJKA: S³yszê, ¿e masz taki zdech³y g³os. Co siê sta³o?

By³y sobie dwa wróbelki. Jeden ³adny, drugi smutny.
(piosenka dwuletniej Aleksandry Manturzewskiej)

LAURA: Nie przyjêli Alki do tej szko³y. Kiedy zobaczy³am,
¿e nie ma jej na li�cie, to siê po prostu rozpad³am. Sz³am do domu
i p³aka³am. Ona odpowiedzia³a doskonale na wszystkie pytania!
I jeszcze robili jej nadzieje, zbulwysyny! Jakie warunki, do cho-
lery, musi spe³niaæ dziecko, ¿eby mog³o siê uczyæ w prywatnej
szkole?!

MAJKA: Nie dziecko, tylko ty. Przede wszystkim nie powin-
na� byæ samotn¹ matk¹. A gdy ciê pytali, jakiej pomocy jeste� w
stanie udzieliæ szkole, powiedzieæ: �Czasem to ja nie dysponujê,
ale jestem w stanie zadeklarowaæ tak¹ a tak¹ sumê�. A tak to
z ciebie po¿ytek dla szko³y ¿aden, a na dodatek dziecko wyj¹t-
kowo sprawne intelektualnie, o silnej osobowo�ci, jeszcze by im
sprawia³o k³opoty. Alka wie?

LAURA: Nie. Chodzê ca³e popo³udnie i udajê, ¿e jest �wiet-
nie. A w gardle ro�nie mi gula jak st¹d do Zaleszczyk.

MAJKA: No tak, rozkleiæ mo¿esz siê dopiero, jak ona pójdzie
spaæ. A teraz musisz byæ silna, zwarta i gotowa, ¿eby jej swoim
przygnêbieniem nie wpêdzaæ w stresy.

LAURA: ...z kranu w kuchni mi cieknie, jedni s¹siedzi smro-
dz¹ kiszon¹ kapust¹, drudzy robi¹ remont i rozwlekli swoje do-
bra materialne po ca³ej klatce schodowej, a zamra¿arkê i lodów-
kê postawili mi pod drzwiami, tak ¿e mam zalan¹ moj¹ czê�æ
korytarza. Wysiad³o mi górne �wiat³o w salonie, w kuchni z³ama-
³a siê klamka od okna i jeszcze d³ugo tak mogê wyliczaæ. Za-
dzwoni³ do mnie taki jeden, wiêc mówiê, ¿eby siê ode mnie od-
stosunkowa³, bo mam chandrê giganta. A ten rado�nie: �Chan-
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drê? Przecie¿ jest wiosna, wszystko kwitnie!�. Tak jest, wszyst-
ko kwitnie, a ja � nie!

MAJKA: Ja nie jestem dobrym cz³owiekiem do pocieszania.
Mo¿e dlatego, ¿e sama nie cierpiê, jak mi kto� mówi: �Nie przej-
muj siê tym, zobaczysz, ¿e wszystko bêdzie dobrze�, podczas gdy
ja widzê przed sob¹ wy³¹cznie czarn¹ dziurê.

LAURA: Nie zrozum mnie �le, ale mam gdzie� pañski seka-
tor. To musi samo min¹æ.

Bo¿e, zatrzymaj ten �wiat. Ja wysiadam!
(napis na murze)

MAJKA: Stara, mia³am to samo. Wtedy, jak mi ta rura pê-
k³a i zala³o s¹siadów, i walczy³am z ni¹ dwa dni. Bo niby to w
gruncie rzeczy ¿aden problem � trzeba wezwaæ hydraulika,
przyjdzie, zrobi i po krzyku. A ja przez te dwa dni palcem nie
kiwnê³am, tylko siedzia³am przy komputerze i bezmy�lnie r¿nê-
³am w mad¿onga, poniewa¿ mi pêkniêta rura i zwi¹zany z tym
brak ciep³ej wody zdominowa³y wszystko. Nie by³am w stanie
na niczym siê skupiæ, niczym siê zaj¹æ, tylko czeka³am na hy-
draulika.

LAURA: Ja to rozumiem. Nic nie robisz, bo masz Rozpad
Podstawowych Struktur Osobowo�ci z powodu awarii wodoci¹-
gowej.

MAJKA: To brzmi absurdalnie, ale tak jest. Tylko nigdy nie
jest tak, ¿e ciê jeden problem wprawi w taki stan. Zwykle masz
ich ca³e mnóstwo, ale jako� je strawisz. A¿ tu nagle wydarzy siê
co� � zwykle jaka� drobnostka, oczko ci w rajstopach pójdzie �
i to jest to, co przeleje tê czarê goryczy i spowoduje, ¿e jeste�
w stanie tylko usi¹�æ i p³akaæ.

LAURA: No, jak jeszcze mo¿esz p³akaæ, to jest ca³kiem nie-
�le. A czasem jest tak, ¿e chêtnie by� sobie ryknê³a ile si³, a tu
nic, nawet jedna ³za nie chce ci polecieæ. I to jest dopiero! Bez
³ez p³acz jest niewa¿ny, no nie?

MAJKA: Którego� dnia popad³am w taki wredny nastrój z
niewiadomych przyczyn, po prostu obudzi³am siê z chandr¹. Je-
cha³am do pracy, s³oñce �wieci³o, piêkna pogoda, ludzie naoko-
³o gadali takimi roz�wiergotanymi g³osami, a ja my�la³am, jakie
to ¿ycie jest pod³e, �wiat obrzydliwy, ¿e mam tyle k³opotów i za
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jakie grzechy muszê mêczyæ siê z nimi sama, ¿e te moje dzieci
s¹ tak strasznie pokrzywdzone, ¿e na tyle miliardów mê¿czyzn
na �wiecie nie ma ani jednego, który by mnie naprawdê kocha³,
a ³zy mia³am tu¿ pod powiekami i jakim� nadzwyczajnym wy-
si³kiem woli powstrzymywa³am siê, ¿eby siê w tym autobusie
nie rozp³akaæ. Wesz³am do redakcji: szaro, beznadziejnie, bez
sensu, od razu mia³am ochotê zrobiæ w ty³ zwrot. A potem przy-
sz³a� ty, zaczê³y�my rozmawiaæ i powiedzia³a� co� tak zabaw-
nego, ¿e nie mog³am powstrzymaæ siê od �miechu. I chandrê
szlag trafi³.

LAURA: Nic z tego, koteczku. Dzisiaj jestem jak ten samo-
bójca, który zostawi³ kartkê: �Nadoje³o odiewatsia i razdie-
watsia�.

MAJKA: Poczekam do jutra.
LAURA: Do jutra to ja siê odegnê. Bêdê witalna, jak zwykle.

A wtedy � ratuj siê kto mo¿e. Bo podobno moje euforie s¹ znacz-
nie gorsze od moich depresji.

MAJKA: Dla otoczenia.
LAURA: A jak!...

Uwa¿aj, byku, bo jestem z plastiku!
(na szybie samochodu trabant)

PARDON, MADAME

MA£E PODRÊCZNE NIESZCZÊ�CIE
� ¯ycie jest bez sensu � wyzna³a Ba�ka, jedna z moich kole-

¿anek. � Sprawa, w której wystêpowa³am, powinna byæ s¹dzona
z innego paragrafu. Jestem beznadziejna, jestem dno, �le napi-
sa³am pismo procesowe, nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi,
nic mi siê nie udaje. Mojego placka nie chcia³y je�æ nawet go³ê-
bie. A w niedzielê, gdy wysiad³y mi korki, wezwa³am pogotowie
energetyczne. Okaza³o siê, ¿e wystarczy je wcisn¹æ, bo to auto-
matyczne.
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� A wiesz? � chcia³am j¹ pocieszyæ. � Faceci robi¹ mnie
w konia.

� Mnie to nawet w konia ¿aden zrobiæ nie chce � powiedzia³a
Ba�ka. I w ryk.

� No, no. Stara, tylko nie zazdro�æ. Z nikim siê nie wi¹¿ na
sta³e. Wiesz, gosposia na sta³e, mê¿czyzna na przychodne. Bo
ka¿dy dzieñ bêdziesz zaczyna³a od zmywania i sprz¹tania. Jak
bêdzie sobie parzy³ kubek herbaty, to zapaskudzi sze�æ. Na
pod³odze znajdziesz gar�æ suchej herbaty pomieszanej z okru-
chami chleba. No¿e upaækane w ma�le. Bêdzie ciê pyta³: �A
gdzie s¹ moje klucze?�, i reagowa³ agresj¹, je�li nie bêdziesz
wiedzia³a, jaki to mamy dzieñ miesi¹ca. Bêdzie siê wyciera³
twoimi rêcznikami, pi³ z twojego kubeczka, godzinami blokowa³
telefon i snu³ siê nabzdyczony, gdy zechcesz zrobiæ damskie
party.

A ta nic, tylko beczy. Wiêc t³umaczê:
� S³uchaj, babo jedna. Ka¿demu przytrafiaj¹ siê okresy samot-

no�ci, a nawet abstynencji. Mog¹ one trwaæ kilka godzin, tygo-
dni, a czasami i lat. Niektórzy tak siê w nich rozsmakowuj¹, ¿e
pozostaj¹ w nich a¿ do �mierci. Czego lejesz �lozy, g³upia. Masz
tu chustkê i pomy�l tylko. Nikt ciê nie upokorzy, pytaj¹c: �Napraw-
dê palnê³a� co� tak g³upiego?�, i nie bêdzie ci wmawia³, ¿e nie po-
wiedzia³a� czego�, co komunikowa³a� kilka razy. Nikt ci nie wle-
zie do wanny, kiedy ty koniecznie musisz poprawiæ makija¿. Nikt
ci nie bêdzie sta³ godzinami przy otwartej lodówce, medytuj¹c, co
by tu zje�æ, podczas kiedy rozmra¿anie lodówki to twój problem.
I nikt ci tam nie postawi pustych kartonów po soku i mleku. Nikt
ci nie poda gazety w takim stanie, ¿e po pierwszej stronie nastê-
puje siódma, po dziesi¹tej � szósta, a repertuary s¹ wyrwane.
Nikt ci nie zabierze poduszki, ¿eby mieæ wy¿ej, bo czyta. Nikt ciê
nie bêdzie pyta³, która godzina, chocia¿ ma zegarek pó³ metra od
nosa. Nikt ci nie prze³¹czy Jasia Fasoli na inny kana³, gdzie w³a-
�nie leci jakie� intelektualne pitu-pitu. Nikt ci nie zabierze pilota
od telewizora.

Mo¿esz nie je�æ �niadania. Mo¿esz nie je�æ obiadu. Mo¿esz
nie je�æ kolacji. Albo zje�æ wszystko, co jest w domu. Mo¿esz
sobie powiesiæ w salonie kicz. Mo¿esz godzinami ogl¹daæ �Dy-
nastiê�, pracowaæ w �Skandalach� albo �Bez pardonu� i godzi-
nami robiæ na drutach bez nara¿ania siê na zarzuty, ¿e staæ ciê
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na wiêcej. Mo¿esz �miaæ siê homerycko, zion¹c czosnkiem,
je�æ w ³ó¿ku i nie strzepywaæ okruszków. Nareszcie mo¿esz
spaæ w czym� nietwarzowym, a zamiast ¿ywno�ci nakupowaæ
perfum i Najg³upszych Krymina³ów �wiata. Mo¿esz sobie kupiæ
jakie� zwierzê. Zwierzêta domowe na ogó³ nie zabieraj¹ pilota
(wyj¹tkiem jest ma³pa), ma³o mówi¹ (poza papugami) i nie roz-
pychaj¹ siê w ³ó¿ku (poza psami du¿ych ras, które raz wpusz-
czone od �ciany tak siê do tego przyzwyczajaj¹, ¿e zapieraj¹c
siê nogami, usi³uj¹ nas zepchn¹æ na ziemiê). Zwierzêta domo-
we nie maj¹ te�ciów, rodzeñstwa i narzeczonej w ogólniaku, nie
gadaj¹ godzinami przez telefon, kiedy jest on nam pilnie po-
trzebny.

Nie musisz zamykaæ drzwi od ³azienki, chodziæ z prostymi ple-
cami i wci¹gniêtym brzuchem, odpowiadaæ, o której wrócisz,
gdzie by³a�, co tam jad³a� i dlaczego masz tak¹ w�ciek³¹ minê.
Nie musisz budziæ siê nad ranem, szczêkaj¹c zêbami, po to tyl-
ko, ¿eby stwierdziæ, ¿e ca³a ko³dra spoczywa na partnerze. No,
wszystko mo¿esz, a nie musisz nic!

� Naprawdê?
� Naprawdê!
� O matko � jêknê³a Ba�ka. � To czym ja siê bêdê martwi³a?

DUCH DE SADE�A
CHICHOCZE Z£OWIESZCZO

Splin. Weltschmertz. Melancholia. Chandra. Depresja. Dopa-
da nagle, oblepia. Psychiczna migrena. Zatrucie organizmu. Jed-
ne zmys³y têpiej¹, inne s¹ przeczulone. To boli. Nic nie jest takie
jak wczoraj. Dlaczego?

Mamy tendencjê do powtarzania tych samych schematów i
fa³szywych rozwi¹zañ. Wiedz¹c, czym jest nieszczê�cie i jakie
daje zadowolenie, stosujemy metodê �wiêcej tego samego�.
Ostatecznie nikt w depresji nie bêdzie s³ucha³ �La donna è mo-
bile�, a wybierze raczej kanon Pachelbela, ¿eby jeszcze bar-
dziej podkrêciæ siê w melancholii. Umys³ sam pracuje na tej
fali. Freudowska pomy³ka to nie ¿adna pomy³ka. Reklama �£a-
godno�æ pe³nego smaku� zmienia siê w �£agodno�æ pe³nego
smutku�.
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LAURA (s³uchaj¹c �Traviaty�): O, taki mam nastrój.
MAJKA: Cohen jest jeszcze lepszy na zdo³owanie.
LAURA: Ju¿ s³ucha³am.
MAJKA: I Händel.
LAURA: �Lascia ch�io pianga� � �Rinaldo�. Ju¿ s³ucha³am.
MAJKA: �Stabat Mater� Vivaldiego.
LAURA: Ju¿ s³ucha³am.
MAJKA: I co jeszcze robi³a�?
LAURA: Czyta³am Rilkego i s³ucha³am �Podró¿y zimowej�
Schuberta.A potem przedwojennych tang i czyta³am �Wielki
testament� Villona. I Francka oraz �Króla Olch�.
MAJKA: Masz jeszcze co� w planach?
LAURA: �Una furtiva lacrima�. Niemieckie kolêdy � patetycz-
ne i sentymentalne do porzygania, jak ¿ycie. �Requiem� i �Ksiê-
gê Hioba�.
MAJKA: O Jezu. We� ty siê mo¿e rozp³acz.
LAURA: Ju¿ p³aka³am.

Nie masz nic trudniejszego do zniesienia nad kilka dobrych
dni. Niech no tylko wszystko zacznie siê pomy�lnie uk³adaæ, a ju¿
cz³owiek zaczyna szukaæ sposobów na unieszczê�liwienie siê.
Cz³owiek, proszê pani, czêsto jest nieszczê�liwy, poniewa¿ tak
naprawdê to lubi. Tylko wstydzi siê przyznaæ.

Wiêkszo�æ naszych dzia³añ ma na celu unieszczê�liwienie siê.
Najatrakcyjniejszy mê¿czyzna to ten tak trudny, ¿e prawie nie-
mo¿liwy do zdobycia. Najatrakcyjniejsza kobieta to ta, która po-
doba siê innym. £owi¹c w swoje sieci takiego partnera, zapew-
niamy sobie zapas nieszczê�æ na ³adnych kilka lat.

Cierpi¹cy na bezsenno�æ próbuj¹ usn¹æ, chocia¿ na dobr¹
sprawê powinni zrobiæ co� odwrotnego: zmusiæ siê do czuwania.
Bezowocne usi³owania wybijaj¹ ich ze snu jeszcze bardziej i na-
reszcie maj¹ to, do czego tak d¹¿yli � ma³e, podrêczne nieszczê-
�cie. Rodzice dorastaj¹cego dziecka skar¿¹ siê, ¿e jest bezczel-
ne, k³amie, pó�no wraca do domu, pyskuje i ba³agani. I ci¹gle
pilnuj¹, wymagaj¹, czuwaj¹, co wywo³uje bunt. Ten, kto bez prze-
rwy szuka kluczy i okularów, nie znajdzie na te rzeczy sta³ego
miejsca. Bêdzie je odk³ada³ byle gdzie, komplikuj¹c sobie co-
dzienno�æ bezustannie.
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Szczê�cie jest monotonne. Dlatego zapewne �Piek³o� Dante-
go jest ciekawsze od �Nieba�, a �Raj odzyskany� p³aski w porów-
naniu z �Rajem utraconym�.

�ród³em utrapieñ mo¿e byæ wszystko. Kontakty z bli�nimi, w³a-
sn¹ ja�ni¹, a nawet talentem. Grafomanowi s³owa sp³ywaj¹ jak
woda z nieszczelnego kranu i to mu wystarczy. Geniusz kre�li,
poprawia, przerabia. Niepewny � odk³ada i znowu dopisuje. Flau-
bert potrafi³ pracowaæ nad jednym zdaniem przez ca³¹ noc.
Z masochistyczn¹ satysfakcj¹ donosi³ w li�cie przyjacielowi:
�W moim szarym ¿yciu zdania s¹ przygodami�. A w innym miej-
scu: �Pani Bovary to ja!�. Po prostu: lubi³ siê ch³opak mêczyæ.

�Cz³owiek jest tym szczê�liwszy, im wiêcej mu klepek nie do-
staje� � twierdzi³ Erazm z Rotterdamu w �Pochwale g³upoty�.
A zreszt¹: i bez szczastia ¿yzñ to¿e charoszaja.

WUNDERWAFFE
Co s³ychaæ? Niebo gwia�dziste nade mn¹, rozk³ad moral-

ny we mnie. Ludzie jacy� tacy kar³owaci. Galeria kurdupli, rzec
mo¿na. Ka¿dy pod mikroskopem okazuje siê robaczywy. Nie-
którzy zreszt¹ po latach obserwacji. To te¿ jest poniek¹d piêk-
ne � powiedzia³aby Pollyanna, dziewczynka, która we wszyst-
kim dopatrywa³a siê dobrych stron. Ostatecznie ka¿de defini-
tywnie zatrza�niête drzwi to mo¿liwo�æ otwarcia nastêpnych. A
t³usty, napasiony robal �wiadczy tylko o tym, ¿e w owocu nie ma
chemii.

Z drugiej jednak strony, co ci cz³owieku z tej wiedzy, ¿e zas³u-
gujesz na co� ekstra? Nic! U Woody Allena znajdujemy taki dia-
log:

� Jeste� najlepszym kochankiem, jakiego spotka³am.
� Có¿, du¿o æwiczê w samotno�ci.
A znowu z trzeciej strony, Kurt Vonnegut powiada, ¿e naj-

powszechniejszym ludzkim do�wiadczeniem seksualnym jest
celibat. Ja jestem raczej zgodna z Woody Allenem: najpo-
wszechniejszym ludzkim doznaniem jest wszechogarniaj¹ca,
oblepiaj¹ca, parali¿uj¹ca samotno�æ. Samotno�æ w pojedynkê,
we dwoje, w trójk¹cie, w czworoboku. Ma³o tego; ona narasta
wprost proporcjonalnie do liczebno�ci stada. Myli siê ten, kto



19

s¹dzi, ¿e kajdany ma³¿eñskie ³atwiej unie�æ we dwoje czy troje.
Kajdany to kajdany, i tyle. Ka¿dy zasuwa z nimi sam.

Niemniej � i to ju¿ bêdzie z czwartej strony:

wolno�æ to prawo ulegania wiêcej ni¿ jednemu
suwerenowi.

Co zrobiæ, ¿eby jako tako wygl¹daæ
po przep³akanej nocy?

W zasadzie, jak cz³owiek przep³acze pó³ nocy, to ma gdzie�,
jak wygl¹da. Niemniej czasem trzeba siê zakrêciæ wokó³ i tej
sprawy, a to w celu, aby nikt do nas nie startowa³ ze swoj¹ lito-
�ci¹ i fa³szywym wspó³czuciem.

Taka ³adna dziewczynka, i p³acze?!
(odzywka spo³eczna)

D³ugotrwa³y albo bardzo intensywny p³acz widaæ natychmiast
po nabrzmia³ych powiekach. Mo¿na siê ratowaæ na kilka sposo-
bów (poda³a je nam Janeczka Dybowska, genialna charakteryza-
torka filmowa):
S przyk³adaj¹c do nich kawa³ki lodu owiniête w chusteczkê

papierow¹
S jeszcze lepszy jest zamro¿ony plasterek �wie¿ego ogórka
S pociêty na cienkie plasterki ziemniak
S zimny kompres z herbaty albo �wietlika lekarskiego.
Oczywi�cie, najlepiej by³oby nie p³akaæ w ogóle. Jednak du-

szenie w sobie negatywnych emocji jest jeszcze gorsze, no chy-
ba ¿e komu� siê spieszy do zawa³u miê�nia sercowego. W ka¿-
dym razie my sobie w takim wypadku mówimy: �Mój psychote-
rapeuta zabroni³ mi siê hamowaæ�, a nastêpnie p³aczemy, ile wle-
zie. Potem szef nas pyta:

� Pani Maju, dlaczego pani jest taka blada?
� Pani Lauro, co� pani wygl¹da na zmêczon¹.
A my na to:
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� A, bo nam siê nawet umalowaæ nie chcia³o.
I to jest prawda, niestety.

W dniu, w którym wyj¹tkowo nie umyjesz g³owy, na
pewno spotkasz Mê¿czyznê ¯ycia.

(prawo Murphy�ego)
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Rozdzia³ II

...A JE�LI BÓG JEST
ANTYFEMINISTK¥

Tym razem, kochana, wyj¹tkowo muszê siê z tob¹ zgodziæ.
(najczêstsza wypowied� na kolegiach w damskiej redakcji)

Nasze drogi zawodowe nadaj¹ siê do dobrego przedwojen-
nego kabaretu. Chwilowo skupiê siê na sobie. Zaczyna³am od
redakcji pisma dla dorastaj¹cych panienek, ¿eby poprzez pi-
smo orientacji centroprawicowej, nastêpnie dziennik lewicy
co najmniej laickiej, tygodnik typu �Skandale� i bran¿owy
miesiêcznik dla farmaceutów wyl¹dowaæ w prasie popularnej.
Dowodzi to, jak bardzo najemn¹ si³¹ jest dziennikarz i czegó¿
to nie zrobi dla pieniêdzy kobieta, która musi je zarobiæ w³a-
snorêcznie. Ale nie to jest przedmiotem rozwa¿añ tego roz-
dzia³u.

Moja pierwsza redakcja, w której siedzia³am najd³u¿ej i któ-
r¹ dla niepoznaki nazwiemy roboczo �Alibabka�, sk³ada³a siê
wy³¹cznie z bab. Pl¹ta³ siê tam te¿ fotoreporter. Co jaki� czas
na tym stanowisku nastêpowa³a zmiana warty. ¯aden nie by³ w
stanie wytrzymaæ w takim kurniku.

Kiedy przysz³am tam do roboty, �rednia wieku wynosi³a do-
brze ponad piêædziesi¹t lat, a ja stanowi³am namacalny dowód
na istnienie m³odzie¿y. No, wygl¹da³am tam jak paj¹k na tor-
cie.

W zwi¹zku z tym panie te oczekiwa³y ode mnie zachowañ
niekonwencjonalnych. Muszê przyznaæ, ¿e bez specjalnego wy-
si³ku dostarcza³am im materia³u do przemy�leñ i g³êbokich
uwag w rodzaju: �Bo pani to siê wydaje, ¿e...�, �Bo pani to so-
bie my�li, ¿e...�, �Bo pani to mnie uwa¿a za kompletn¹ idiot-
kê�. Najczê�ciej wyszczebiotany tekst to ten w ramce na po-
cz¹tku rozdzia³u.

W pewnym momencie zaczê³am notowaæ wszystkie te wej�cia
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i odzywy. Pomy�la³am te¿ sobie, ¿e mo¿e niech ja chocia¿ co�
z tego mam. Mo¿e by tak napisaæ sztukê teatraln¹? Teatry cier-
pi¹ na brak wyrazistych ról kobiecych, a tu, proszê, nic nie trze-
ba robiæ, sztuka sama siê pisze, i to nie do�æ, ¿e dla wielu kobiet,
to jeszcze w ró¿nym wieku.

Niestety! Nast¹pi³a zmiana ustroju i pan Jan Siekiera, rozda-
j¹cy stypendia w Ministerstwie Kultury i Sztuki m³odym, zdol-
nym dramaturgom, przepad³ gdzie� w odmêtach kapitalistycznej
kultury masowej.

W ci¹gu tych o�miu lat spêdzonych w �Alibabce� uzyska³am
masê dowodów potwierdzaj¹cych tezê lansowan¹ przez feminist-
ki: ¿e najwiêkszymi mizoginami s¹ same kobiety.

Tym razem, kochane, wyj¹tkowo muszê siê z wami zgodziæ.

...a je�li Bóg jest antyfeministk¹

Czasem wydaje mi siê, ¿e jestem wierz¹ca. A potem siê bu-
dzê i okazuje siê, ¿e to by³ tylko sen.

(Aleksandra Manturzewska w wieku lat 5)

MAJKA: Zastanawia³am siê nieraz, jaki w³a�ciwie jest nasz
stosunek do feminizmu, twój i mój. Czy to przypadkiem nie jest
tak, ¿e kobiety samotne s¹ feministkami nie z wyboru, tylko
z konieczno�ci?

LAURA: Jest w tym jaki� pejoratyw. W potocznym rozumie-
niu tego s³owa feministka to baba niechlujna, z w¹sami, fatalnie
ubrana, w �le dobranych okularach i której konstytutywn¹ cech¹
jest to, ¿e nie lubi mê¿czyzn. To s³owo budzi z³e skojarzenia
i silne emocje. Bezpieczniej jest mówiæ o �problematyce kobie-
cej� ni¿ o �feminizmie�. Deklaruj¹c feminizm, dobrowolnie za-
mykasz siê w getcie. Natomiast �problematyka kobieca� ustawia
ciê gdzie� miêdzy pó³k¹ z tamponami a prezentacj¹ proszku do
prania panamê¿owskiej koszuli.

MAJKA: Wybór, ¿e g³owa spada! Ale jest to, jak sama powie-
dzia³a�, odbiór spo³eczny wypaczaj¹cy ideê feminizmu.
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Zdobywca, opanowawszy rz¹dy, powinien przygotowaæ
i pope³niæ naraz wszystkie nieodzowne okrucieñstwa,
aby nie wracaj¹c do nich codziennie i nie powtarzaj¹c
ich, móg³ dodaæ ludziom otuchy i pozyskaæ ich dobro-
dziejstwami. Albowiem krzywdy powinno siê wyrz¹dzaæ
wszystkie naraz, aby krócej doznawane, mniej tym sa-
mym krzywdzi³y, natomiast dobrodziejstwa �wiadczyæ
trzeba po trosze, aby lepiej smakowa³y.

(Niccolò Machiavelli, �Ksi¹¿ê�)

LAURA: Dlatego uwa¿am, ¿e mnie to tak sformu³owane nie
dotyczy. Je�li jednak rozumieæ feminizm jako brak zgody na nie-
równe prawa, to pewnie jestem feministk¹, bo nie mam innego
wyj�cia. Znam swoj¹ warto�æ, dzieci mnie mêcz¹, prace domo-
we irytuj¹, umiem siê rz¹dziæ. Pracujê jak facet i w zwi¹zku z tym
chcê mieæ p³acone jak facet. Zw³aszcza ¿e nie pracujê na szmin-
kê, ale nawet gdyby, to co? To bêdzie naszym ulubionym ruchem,
mianowicie konika szachowego: zawsze gula mi ros³a, kiedy
w redakcji koledzy przy okazji jakiego� �ledzika albo innego ja-
jeczka usi³owali wmanewrowaæ nas w dzierganie kanapek i sa-
³atek.

MAJKA: I to ci koledzy, którzy opowiadaj¹, jak to pomagaj¹
w domu, ¿onie i córce codziennie rano kanapeczki szykuj¹ do
pracy i szko³y.

LAURA: Niewykluczone, ¿e to nie ma nic wspólnego z femi-
nizmem i jest to tylko mój fio³ na punkcie w³asnej warto�ci, ale
w³a�nie �lubowa³am, ¿e od dzisiaj bêdê bra³a dwa dni urlopu
przed Wigili¹ i Wielkanoc¹. Nawet sobie, któr¹ bardzo lubiê, ro-
biê co� do jedzenia, kiedy ju¿ nie mam innego wyj�cia. Jestem
przeciwna przenoszeniu elementów ¿ycia rodzinnego i tradycyj-
nego rozumienia ról na grunt zawodowy. Dlaczego ja mam siê
grzebaæ w �ledziach, a jaki� Jacek albo Placek tylko przyjdzie na
gotowe?! Wracamy do fenimizmu. Czasem jestem antyfeminist-
k¹, jak patrzê na niektórych...

MAJKA: ...naszych kolegów.
LAURA: No w³a�nie. Mówisz takiemu, ¿eby siê odwali³ ze

swoimi g³upimi dowcipasami, bo nie jeste� dzisiaj w nastroju,
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a on na to: �Kobieta raz na miesi¹c ma prawo�. Widzia³a� go, jaki
dobry ubek? Siê znalaz³a policja menstruacyjna.

MAJKA: Albo ci siê narzeczony pó³ godziny ¿ali, jakie to on
ma problemy, a na zakoñczenie dyskredytuje ciê jako partnera do
rozmowy: �Ale co ty mo¿esz wiedzieæ o mêskich stresach�. Tym-
czasem w twojej rodzinie to ty jeste� mê¿czyzn¹, który pracuje
na utrzymanie domu, martwi siê o p³acenie rachunków i dziecku
naprawia rower. Tak samo jak facet dr¿ysz o pracê, bo jeste� je-
dyn¹ osob¹, która zapewnia byt rodzinie. Tymczasem media usil-
nie pracuj¹ na wizerunek kobiety, której jedynym pos³annictwem
jest wywabianie plam i smarowanie namiastk¹ mas³a.

LAURA: Poza tym wodê z mózgu robi¹ narodowi okrzycza-
ne ksi¹¿ki, w rodzaju �P³ci mózgu� (O prawdziwej ró¿nicy miê-
dzy mê¿czyzn¹ a kobiet¹) Anne Moir i Davida Jessela. Tu nast¹-
pi cytacja, bo po co mi wywa¿aæ otwarte drzwi:

Ju¿ w pierwszym zdaniu autorzy mówi¹: �Mê¿czy�ni ró¿ni¹ siê
od kobiet. Obie p³cie s¹ równe jedynie ze wzglêdu na wspóln¹
przynale¿no�æ do gatunku � Homo sapiens�. A potem jeszcze po
wielekroæ powtarzaj¹: przedstawiciele tych dwóch p³ci ró¿ni¹ siê
od siebie pod ka¿dym absolutnie wzglêdem i jest to wynikiem
uwarunkowañ biologicznych. (...) Z drugiej strony, ju¿ du¿o ci-
szej, jakby do w³asnego rêkawa, informuje siê czytelnika, ¿e p³eæ
zale¿y do stê¿enia hormonu mêskiego i w zwi¹zku z tym istniej¹
mniej i bardziej mêscy mê¿czy�ni, mê¿czy�ni z kobiecym mózgiem,
ma³o kobiece kobiety i egzemplarze superkobiece. (...) Ludzie s¹
ró¿ni i, jak przyznaj¹ pó³gêbkiem sami autorzy, istnieje wiele p³ci.
(Kinga Dunin, �Tao gospodyni domowej�).

MAJKA: Prze³o¿ê to na przyziemny jêzyk codziennej anegdo-
ty. Nasz ulubiony kolega Henio, co to ca³y jest jednym wielkim
mêskim stresem i swoimi k³opotami zamêcza otoczenie jak hipo-
chondryczka w lekarskiej poczekalni, otó¿ Henio ci kiedy� powie-
dzia³o: �Z tob¹ to jest tylko jeden k³opot, ale za to bardzo powa¿-
ny. Ty masz mêski mózg�. A potem siê z tego wycofa³, najwyra�-
niej uzna³, ¿e mo¿esz siê obraziæ. I by³o co� takiego jak u Wiecha:

Pani Malinowska, po pierwsze � to ja tego rondla wca-
le nie bra³am, po drugie � odda³am ca³y, a po trzecie �
od razu by³ dziurawy.
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LAURA: Pozwolê sobie pocytowaæ jeszcze: Statystyka jest
narzêdziem, którym mo¿emy pos³ugiwaæ siê odpowiedzialnie;
mo¿emy te¿ u¿ywaæ jako propagandowego taranu. (...) Szczegól-
nie kuriozalny przyk³ad takiej postawy znajdujemy w zamieszczo-
nym w ksi¹¿ce te�cie na p³eæ mózgu. Osi¹gniêcie w nim wy¿szych
wyników oznacza wiêksze nasilenie �kobieco�ci�, aby za� wyni-
ki u³o¿y³y siê zgodnie z tezami autorów, kobietom za odpowiedzi
zalicza siê dwa razy wiêcej punktów ni¿ mê¿czyznom. W ten spo-
sób mo¿na doprawdy udowodniæ cokolwiek.

(...) Obroñcy spo³ecznej nierówno�ci kobiet i mê¿czyzn nurza-
j¹ swoje argumenty w hipokryzji, twierdz¹c, ¿e tak naprawdê ist-
niej¹ce ró¿nice nie s¹ ani sztuczne, ani niesprawiedliwe, tylko
piêkne, bo naturalne. Moir i Jessel dowodz¹ wiêc, ¿e ró¿nice za-
robków miêdzy kobietami i mê¿czyznami s¹ wynikiem pewnej
piêknej ró¿nicy � mianowicie kobiety z natury nie s¹ zaintereso-
wane pieniêdzmi! (Kinga Dunin, op. cit.).

MAJKA: Niekiedy odnoszê wra¿enie, ¿e jedyn¹ ró¿nic¹ miê-
dzy p³ciami jest to, ¿e kobiety w odró¿nieniu od mê¿czyzn po-
trafi¹ my�leæ.

Otwar³am czaszkê, w której ujrza³am szar¹ komórkê.
Wyda³a miê siê tak przera¿liwie samotn¹, ¿e zrobi³o miê
siê jej ¿al � i zamk³am czaszkê jak puzderko.

(Ewa Szumañska, �Z pamiêtnika M³odej Lekarki�)

LAURA: Ta ramka, wyja�niam to nie tobie, kole¿anko, ani nie
pani, proszê pani, tylko panu, który siêgn¹³ po tê ksi¹¿kê w na-
dziei, ¿e dowie siê czego�, co pozwoli mu ³atwiej upolowaæ ja-
ki� towar, otó¿ ta ramka nie dotyczy tego, co mówi Kinga Dunin,
tylko tego, co powiadaj¹ Moir i Jessel. ¯eby by³a miêdzy nami
pe³na jasno�æ � jak zwyk³a by³a mówiæ szefowa w mojej pierw-
szej redakcji.

W �wiecie, w którym nadal istniej¹ niesprawiedliwe nierówno-
�ci miêdzy p³ciami, rozprawianie o s³odkich ró¿nicach nale¿y do
¿elaznego repertuaru rozmiêkczonych mêskich szowinistów, nie-
zale¿nie od ich p³ci, bowiem czê�æ kobiet dzielnie wspiera w ta-
kim my�leniu mê¿czyzn � mówi Kinga Dunin w tym eseju. A ja
mówiê, ¿e: TYM RAZEM, KOCHANE, WYJ¥TKOWO
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MAM OCHOTÊ WAS KOPN¥Æ W OSTATNI ODCINEK
PRZEWODU POKARMOWEGO.

MAJKA: A ja ci pomogê. We�my na widelec tezê: �Pijana
kobieta wygl¹da gorzej ni¿ pijany mê¿czyzna�. Albo: �Jak to, nie
lubisz gotowaæ?!�.

LAURA: W³a�nie takie widzenie ról mi nie odpowiada. Na
spotkaniu z zarz¹dem szko³y, do której chcia³am zapisaæ moj¹
córkê, zosta³am zapytana, jak widzê mój udzia³ w ¿yciu szko³y
i co mogê dla szko³y zrobiæ. Wiêc mówiê, ¿e jestem dziennika-
rzem, z wykszta³cenia antropologiem kultury, je�dzi³am z trud-
n¹ m³odzie¿¹ na obozy, gdzie prowadzi³am zajêcia socjoterapeu-
tyczne. Ale widzê, ¿e intencja tego pytania by³a zupe³nie inna.
Wiêc pytam grzecznie: o jakiego w³a�ciwie rodzaju pomoc by
chodzi³o? Okaza³o siê, ¿e o upieczenie jakiego� gnieciucha na
spotkanie rodziców.

MAJKA:. Albo o parzenie kawy.

Chod� siê pobawimy w ko�ció³. Ja tu sobie siedzê,
a ty gadasz, gadasz, gadasz... Ale ani s³owa do mnie.

(Aleksandra Manturzewska w wieku lat 4)

LAURA: Woda mi siê zagotowa³a w ty³ku ze z³o�ci. Ju¿ po-
mijam, ¿e samotny ojciec wzbudzi³by same ciep³e uczucia i po-
dziw ze strony rady szko³y, sk³adaj¹cej siê przecie¿ wy³¹cznie
z kobiet. Czy jakiemukolwiek mê¿czy�nie zaproponowano by,
¿eby wypieka³ m¹kê z t³uszczem na zebrania rodziców w szko-
le?! O, QUERVA! A tak naprawdê mój bunt wynika z tego, ¿e
czujê siê co chwila przymuszana do wykonywania szpagatu-gi-
ganta. Muszê wygl¹daæ jak cz³owiek, bo przecie¿ nie zwalê na
¿onê, ¿e mi krzywo uprasowa³a koszulê i �le dobra³a krawat,
muszê montowaæ te cholerne kanapki na imprezkach i jeszcze
sprawnie my�leæ, równocze�nie nie wpêdzaj¹c mê¿czyzn w kom-
pleksy. Czyli muszê umieæ i robiæ dwa razy wiêcej od mê¿czy-
zny, ¿eby zas³u¿yæ na ocenê, ¿e dorównujê mu w po³owie.

MAJKA: No, ale raz by³a� mê¿czyzn¹ w sposób oficjalny.
LAURA: Ale mi siê uda³o! Nie do�æ, ¿e mê¿czyzn¹, to jesz-

cze tat¹ Mariuszka. To by³o tak. W jednej redakcji wstecz nie
fraternizowa³am siê z nikim. Ale raz trafi³y siê po³¹czone imie-
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niny g³ównej ksiêgowej oraz kadrowej. Nie mia³am wyj�cia,
musia³am siê napiæ. Niby tylko jeden kieliszek, ale za to jakiej�
wyj¹tkowo cuchn¹cej wódy. Po czym uda³am siê po dziecko do
¿³obka. ¯³obki wtedy podlega³y s³u¿bie zdrowia i wydawanie
dziecka to by³ ca³y rytua³. I s³yszê taki oto tekst (rozmawia pani
dyrektor z wychowawczyni¹): �W ca³ej szatni �mierdzi wódk¹.
To znowu ten tata Mariuszka! Trzeba zadzwoniæ do matki i po-
wiedzieæ, ¿e nie bêdziemy wydawaæ dziecka ojcu w takim sta-
nie�. I niech mi kto powie, ¿e tata Mariuszka to ma nieklawe
¿ycie. I napiæ siê mo¿e, i po dzieciaka nie musi chodziæ.

Za macierzyñstwo nikt kobiety tak naprawdê nie podzi-
wia, bo to jej naturalny obowi¹zek, a je�li ma do niego
stosunek ambiwalentny, powinna to jak najlepiej ukry-
waæ, p³ac¹c nieustannym poczuciem winy i niepe³nowar-
to�ciowo�ci.

(Kinga Dunin, �Tao gospodyni domowej�)

A moja kole¿anka Martunia to ju¿ na studiach tak mówi³a:
�Mê¿czyzna nie musi byæ m¹dra, byle umia³a gotowaæ i by³a
sexy�.

MAJKA: To jak w jednym z naszych ulubionych dowcipów.
W tym o facecie, który prze¿y³ �mieræ kliniczn¹. Odpytywany
przez kumpli na tê okoliczno�æ odpowiada³ zblazowany i niechêt-
nie. Dopiero na pytanie �A Bóg?� o¿ywi³ siê i wykrzykn¹³:
�Ch³opaki, SHE IS BLACK!�

� Przegra³am konkurs w przedszkolu.
� Trudny by³?
� Nie, ³atwy.
� Zna³a� odpowied�?
� Zna³am.
� Alka, lito�ci. To czemu nie odpowiedzia³a�?
� Bo by³o g³upie.
� No, to co?
� To to, ¿e to by³ konkurs z religii, a ja nie wierzê
w Boga. A na nagrody by³y obrazki. Bardzo brzydkie.
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PARDON, MADAME

KOGO WEZWAÆ W KRYZYSIE
� Nie bêdê g³osowa³a na ¿adn¹ kobietê � mówi kategorycznie

Anonimowa S³uchaczka w radiu. � Mia³am szefa-kobietê i to by³o
straszne!

U¿ywaj¹c argumentów z tej samej beczki, mogê stwierdziæ
z ca³¹ odpowiedzialno�ci¹, ¿e mia³am w�ród szefów tak¿e mê¿-
czyznê i to by³o jeszcze gorsze. Tupa³, krzycza³, wyrzuca³ za
drzwi swoich podw³adnych jak sztubaków i nie mia³ pojêcia, w jaki
sposób dzia³a jego firma. Co godzinê zmienia³ decyzje i upiera³
siê, ¿e �od pocz¹tku tak by³o�. Gubi³ wa¿ne notatki. Organizowa³
o ka¿dej porze dnia i nocy zebrania oraz narady odrywaj¹ce per-
sonel od pracy albo od wypoczynku. Nie zna³ mo¿liwo�ci i talen-
tów swoich pracowników, a nawet ich nazwisk. Nigdy nie chwa-
li³, za to uwagi krytyczne rozdziela³ bardzo hojnie. Ci¹gle nie mia³
czasu. Radzi³ siê, jak post¹piæ, tylko po to, ¿eby za chwilê i tak
zrobiæ po swojemu. Otacza³ siê doradcami, którzy zawsze byli
tego samego zdania, co on sam.

Inny znowu szef, tym razem nasz wspólny, jako redaktor na-
czelny u¿ywa³ maszynistek do przepisywania tekstów z prasy
ogólnopolskiej, które potem drukowa³ jako swoje. Pilnowa³, ¿eby
dziennikarze siedzieli od dziewi¹tej � choæ ¿a³owa³ na karty
zegarowe � w celu re-da-go-wa-nia, pisaæ natomiast mieli w
domu, czyli po nocach. Taniej sile najemnej przys³ugiwa³ urlop
biurowy, a nie dziennikarski.

No i co z tego? Czy to musi oznaczaæ, ¿e monopol na g³upotê
maj¹ mê¿czy�ni? Albo ¿e ¿aden ch³op nie nadaje siê na szefa?

Wybory niby impreza przemijaj¹ca. Sama sprawa jednak jest
tak wa¿na, ¿e mo¿na j¹ wa³kowaæ przez najbli¿sze stulecie.

To bardzo proste: je¿eli nie zaczniemy traktowaæ kobiet tak
samo serio jak mê¿czyzn, nigdy nie osi¹gniemy solidarno�ci,
zapewniaj¹cej nam zmianê istniej¹cego stanu rzeczy. Tego, ¿e
decyzje dotycz¹ce ¿ycia i zdrowia kobiet podejmuj¹ mê¿czy�ni, i
to po andropauzie. Tego, ¿e kobieta czterdziestoletnia ma mar-
ne szanse na zdobycie dobrej i zgodnej z kwalifikacjami pracy za
takie same pieni¹dze jak jej koledzy. Tego, ¿e podporz¹dkowu-
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jemy siê nie przez nas ustalanym regu³om gry, które to regu³y s¹
dla nas po prostu zabójcze.

Solidarno�æ kobiet to klucz do przysz³o�ci; stanowimy przecie¿
52 procent populacji! Kto pracuje w zak³adzie, w którym 52 pro-
cent udzia³ów nale¿y do za³ogi, niech sobie to spróbuje prze³o-
¿yæ na realne korzy�ci.

� Damska solidarno�æ � mówi sarkastycznie jedna moja ko-
le¿anka, komentuj¹c sytuacjê w swojej firmie: kole¿anki wybra-
³y prezesem faceta. Jest gorszy ni¿ jego konkurentka. Ale ma
jedn¹ zaletê: to mê¿czyzna. Jak to siê dzieje, ¿e ci¹gle s¹ ko-
biety, które �wiêcie wierz¹, ¿e mê¿czy�ni s¹ we wszystkim lep-
si tylko dlatego, ¿e nie s¹ kobietami? Takie my�lenie to podci-
nanie ga³êzi, na której siedzi siê nie samotnie w przestrzeni
kosmicznej, ale wraz z innymi matkami i przyjació³kami, córka-
mi i kole¿ankami.

Kiedy postrzegamy kobiety wy³¹cznie jako rywalki, które mog¹
nam odebraæ naszych mê¿czyzn, same sobie najfatalniej szko-
dzimy. S¹ rodzaje pomocy i zainteresowania, które mo¿emy
otrzymaæ tylko od innych kobiet. Oczekiwanie, ¿e dostaniemy je
od mê¿czyzny, koñczy siê gorzkim rozczarowaniem.

Te kobiety, które to rozumiej¹, twierdz¹, ¿e ich rozmowy
z kobietami s¹ bardziej szczegó³owe, nastawione na pracê nad
ods³anianiem uczuæ. Poniewa¿ kobiety s³uchaj¹ z prawdziwym
zainteresowaniem i daj¹ wsparcie emocjonalne bez oczekiwa-
nia jakich� korzy�ci i bez zadawania upokarzaj¹cych pytañ w ro-
dzaju: � Naprawdê powiedzia³a� co� tak g³upiego?

Kogo wezwiesz w kryzysie? Gdy zabraknie ci pieniêdzy, stra-
cisz pracê, bêdziesz mia³a depresjê, powali ciê ciê¿ka choroba?
Na ogó³ prawdziwe oparcie w tych sytuacjach mo¿na uzyskaæ
tylko od innej kobiety.

A jednak te umiejêtno�ci i dary nie s¹ doceniane przez spo³e-
czeñstwo. Wszyscy ich poszukuj¹ � mê¿czy�ni tak¿e, i to jesz-
cze jak! � chêtnie z nich korzystaj¹, potem jednak je dyskredytu-
j¹, okre�laj¹c jako nadmiernie emocjonalne. Tak jest, dobrze wy-
kszta³cone umiejêtno�ci w sferze emocjonalnej po fakcie s¹ okre-
�lane jako co� nagannego!

� S³uchaj � mówi Znajoma Nastolatka � powinnam pój�æ do
ginekologa. Ale nie wiem, co robiæ, bo u nas przyjmuj¹ same le-
karki, a mama mi mówi³a, ¿e kobiety s¹ brutalne...
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Co to znaczy byæ kobiet¹ w spo³eczeñstwie, wiemy tylko my
same. Je�li nie staæ nas na trze�we spojrzenie na inne kobiety,
to mo¿e przynajmniej nie przekazujmy w³asnych fobii naszym
córkom? Prêdzej czy pó�niej one tak¿e bêd¹ kobietami.

GOSPOSIA NA STA£E,
MÊ¯CZYZNA NA PRZYCHODNE

Amerykanie, jak ich tylko dopadnie jakie� nieszczê�cie, za-
raz znajduj¹, albo sami zorganizuj¹, grupê samopomocy. AA to
ju¿ banalna sprawa. S¹ anonimowe ¿ar³oki, sekretarki molesto-
wane przez szefów, rodzice umêczeni rodzicielstwem, w³a�ci-
ciele niepos³usznych psów i co kto chce, na ka¿d¹ okoliczno�æ
¿yciow¹. Cz³owiek sobie ponarzeka w grupie, wykona psychicz-
ny striptiz, za to potem ma obowi¹zek nie jêczeæ, tylko trzymaæ
twarz. Kudy nam tam do takiej instytucjonalnej pomocy. Ale za
to oni nie maj¹ prawdziwych przyjació³, z którymi siê rozmawia
o ¿yciu. Na chandrê nie ma to jak sabat czarownic, tylko w dam-
skim gronie.

� No i o czym wy tam tak rozmawiacie? � dopytuje siê kolega.
� O tym samym co i wy, tylko mniej wulgarnie.
Guzik prawda. Nareszcie mo¿na opowiedzieæ ten �wietny

dowcip, który zupe³nie nie nadaje siê do powtórzenia w miesza-
nym towarzystwie. A w ogóle, co wam do tego? Damska solidar-
no�æ to klucz do przysz³o�ci, mo¿e nie?

� Matka, jak ty to wytrzymujesz? Ja bym ju¿ nie znios³a faceta
w domu. Teraz gosposia na sta³e, mê¿czyzna na przychodne.
Taki nieboszczyk Gieraszewski wiesza³ skarpety na klamce,
masz pojêcie?

M¹¿ nieboszczyk to m¹¿ rozwiedziony, oczywi�cie.
� A mój � pociesza inna � czasem nawet robi³ kolacjê. Przy

�wiecach! Tylko ¿e ja przedtem musia³am przej�æ przez kuchniê.
Taki rozk³ad mieszkania.

� Stara, oni tego nie robi¹ specjalnie. Mêskie oko jest zbudo-
wane inaczej. Matka-natura ich broni przed ogl¹daniem �wiata,
który wykreowali.

� Dziewczynki, ja wam powiem lepiej. Nieboszczyk Ma³olep-
szy to nic, tylko p o l e r o w a ³.
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� Polerowa³?
� No, polerowa³. Czê�ci do samolotów. Ma³olepszy niebosz-

czyk modelarzem wielkim by³. Nawet jak wraca³ ze Stanów, to
mia³ nadbaga¿, za który, zgadnijcie, kto zap³aci³? ̄ eby te choler-
ne czê�ci posklejaæ, najpierw trzeba je wypolerowaæ. Czasem
mnie nawet dopuszcza³ do tego misterium. Ja mam brzuch pod
nosem, pralka wyla³a, korki wysadzi³o, woda siê leje, nie mogê
siê schyliæ, a ten � imaginujcie sobie � poleruje! I jeszcze rzuca
tekstem: �Ty to siê w ogóle moimi sprawami nie interesujesz�.

� A wiecie, panienki, Wolf nieboszczyk, jak mnie faceci obska-
kiwali na imprezce, mówi³: �Ch³opaki, ¿eby�cie widzieli, jak ona
�miesznie w tych papilotach wygl¹da³a!�...

Precz z kretynami, którzy naczytali siê Zapolskiej, zamiast
samodzielnie pomy�leæ: Robi siê na bóstwo, ale bêd¹ mi za-
zdro�ciæ! I tak to trwa jaki� czas, a¿ która� przytomna wo³a:

� O czym my gadamy? O facetach? Szkoda naszego m³ode-
go ¿ycia!

 Kiedy wracam do domu, Osobnik Zakontraktowany czeka,
bêbni¹c palcami o porêcz fotela. Normalnie o tej porze przerabia
kolejny sen � ostatnio �ni¹ mu siê or³y i redaktor Zawisza. Snów
gosposi nie znam.

� No i o czym tak d³ugo rozmawia³y�cie? � pyta podejrzliwie.
Ha! Ha! Uwa¿aj, bo siê przyznam.
� O niczym!

Suplement
WSZYSTKIE NASZE MÊSKIE
SPRAWY

Pierwszy mê¿czyzna, który przeczyta³ tê ksi¹¿kê, powiedzia³
nam, ¿e �Jak nie zwariowaæ...� jest straszliwie antymêskie. To cie-
kawe: bo kiedy mê¿czy�ni zupe³nie nie wiedz¹, o czym by tu na-
pisaæ, zaczynaj¹ siê znêcaæ nad pras¹ dla kobiet. I oto nagle oka-
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zuje siê, jak bardzo nas ceni¹. Zas³ugujemy na co� wiêcej ni¿ plot-
ki o gwiazdach, reporta¿yki o niczym i kursy gotowania. No i kudy
nam do mê¿czyzn. Ci to maj¹ szansê na wszechstronn¹ edukacjê!

À propos. Niektórzy twierdz¹, ¿e tylko mê¿czyzna mo¿e byæ
doskona³ym szefem kuchni... Ma siê to wyczucie proporcji
i smak absolutny, no nie? W rzeczy samej, czy próbowa³a pani
kiedy� w³asnorêcznie wykonaæ kulki domowe? A cz³onkowie
ko³a w Reñskiej Wsi � o czym dowiadujemy siê z �Wiadomo�ci
Wêdkarskich� � do po³owów karpia, a wiêc i do zanêcania, pod-
chodz¹ metodycznie, w sposób przemy�lany.

Kobieto, pójd� w �lady mê¿czyzn! Wystarczy: 1 kg kazeiny
(�ród³o zakupu: mleczarnia), 1 kg m¹ki kukurydzianej, 1 kg m¹ki
tortowej, 300 g witaminy dla kanarków, pó³ szklanki miodu,
15 jaj, dowolny aromat oraz barwnik. Z produktów tych wyrabia
siê dosyæ �cis³e ciasto i za pomoc¹ maszynki formuje kulki, które
gotuje siê we wrz¹tku przez piêæ minut, a nastêpnie dok³adnie
suszy. W innym wariancie dodaje siê galaretkê truskawkow¹ (jed-
no opakowanie). Na ogó³ kulki bardziej s³odkie s¹ skuteczniejsze
wiosn¹ i latem.

Jakby siê kto pyta³, z podanych ilo�ci wagowych otrzymuje siê
oko³o 1500 szesnastomilimetrowych kulek. Zreszt¹ w�ród mê¿-
czyzn te¿ nie ma prawdziwej jedno�ci gatunkowej. W tek�cie pod
dramatycznym tytu³em �W sprawie � jak nazwaæ muchê� �Wia-
domo�ci Wêdkarskie� apeluj¹: Twórzcie wiêc, koledzy, federacjê
muszkarzy, nie dajcie siê zdominowaæ przez ludzi z g³owami wy-
pe³nionymi kulkami proteinowymi. Odezwijmy siê wreszcie g³o�-
no w naszych sprawach.

Wszechstronna edukacja
�Przegl¹d Sportowy� w dodatku ��wiat Koszykówki� opubli-

kowa³ listê �48 cudów NBA, czyli nigdy by� nie przypuszcza³,
¿e...� I oto mamy cud oznaczony numerem 40:

Pe³ne imiê i nazwisko centra Denver Nuggets,
Zairczyka Dikembe Mutombo, brzmi Dikem-
be Mutombo Mpolondo Jean Jacques Wa-
mutombo.

"
WYTNIJ!

ZACHOWAJ!
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Kulisy rajdu Camel Trophy � �ostatniej prawdziwej przygody
naszych czasów� � przedstawia �Komandos�: W tegorocznym
rajdzie Camel Trophy wziê³o udzia³ 16 ekip. Mia³y do pokona-
nia 100 mil b³ota w d¿ungli na Borneo. Ka¿dy uczestnik móg³ li-
czyæ tylko na siebie i s¹siada z konwoju. Wprawdzie jeden zacho-
rowa³ na malariê, innego przygniót³ samochód, a jeszcze inny do-
sta³ udaru � niemniej redakcja wyrazi³a nadziejê, ¿e w nastêpnym
rajdzie Camel Trophy znajdzie siê tak¿e czytelnik �Komandosa�.

Robaki XXI wieku
Wiek XXI zapowiada siê w mêskich pismach szczególnie in-

teresuj¹co. Na tê okoliczno�æ �Wiadomo�ci Wêdkarskie� publi-
kuj¹ apetycznie ilustrowany materia³ pod sensacyjnym tytu³em
�Robaki XXI wieku�.

Firma Fishing Center wprowadzi³a w tym sezonie na rynek
krajowy rewelacyjne odmiany robaków na ryby karpiowate i dra-
pie¿ne. Felek, przeznaczony na ryby karpiowate � miêkki, pach-
n¹cy miodem robak, ma s³odki smak, zawiera proteiny, jest bar-
dzo ruchliwy. Kacper, przeznaczony na ryby drapie¿ne, nadzwy-
czaj ruchliwy, twardy, nie obgryzany przez drobnicê, doskonale
siê przechowuje, minimum 4 miesi¹ce w temperaturze 15-20 st.
C, w pude³ku z trocinami bez po¿ywienia. Bior¹c pod uwagê, ¿e
robaki mog¹ byæ rewolucj¹ w dziedzinie wêdkarstwa, prosimy o
nadsy³anie spostrze¿eñ na temat ³owno�ci opisywanych przynêt
pod adresem redakcji z dopiskiem �Robaki�.

Redakcja obiecuje, ¿e nagrodzi najciekawsze zwierzenia. Ro-
bakami?!

Ludzie listy pisz¹
Siedzia³em nad wod¹ od godziny 10 rano � pisze pan do �Wêd-

karza Polskiego�. � Oko³o godziny 19.30 by³o pierwsze branie.
(...) Karp mia³ 85 cm i wa¿y³ 15 kg. (...) Z³owi³em go na bia³ego
robaka i dwa ziarna kukurydzy. Jak siê ukaza³a moja ryba w ga-
zecie �Ziemia Kaliska�, to wêdkarze wykupili wszystk¹ kukury-
dzê w sklepach.

Inny czytelnik tej samej gazety pisze skromnie:
To nie by³ mój pomys³. Podpatrzy³em go u starego wêdkarza,

który nie by³ chêtny do zdradzenia tej, jak siê okaza³o, rewelacyj-
nej przynêty. S¹ to najzwyklejsze ¿o³êdzie nanizane na grub¹ dra-
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twê. Jedyn¹ tajemnic¹ dobrego �chodzenia� jest nawleczenie ich
od najmniejszego na pocz¹tek do najmniejszego przy haczyku.
Paciorki s¹ atrakcyjniejsze dla ryb, je¿eli doda siê do kotwiczki
lub haczyka czerwon¹ w³óczkê.

Cybula �wiêci, Wachowski wi¹¿e
Bystry odbiorca mêskiej prasy nie potrzebowa³ czytaæ gazet

codziennych, ¿eby czerpaæ wiadomo�ci o ¿yciu mê¿ów stanu.
Wa³êsa lubi wstawaæ wcze�nie rano. Latem jest na ³owisku

o brzasku. Ksi¹dz Franciszek Cybula �wiêci z³owione przez pre-
zydenta ryby. Jednak nigdy nie zdarzy³o siê, aby z³owione przez
Wa³êsê ryby podano na oficjalnym przyjêciu. Jego nieod³¹cznym
kompanem jest Wachowski. Do jego obowi¹zków nale¿y noszenie
wêdek, dopilnowanie, aby przynêta by³a zgromadzona w odpo-
wiedniej ilo�ci, oraz wi¹zanie haczyków.

�Komandos� radzi, jak uciec z niewoli
Ka¿dy, kto choæ trochê zna tajniki dzia³añ operacyjnych i in-

terwencyjnych grup specjalnych wojska i policji, wie, ¿e znajo-
mo�æ niekonwencjonalnych technik obezw³adniania przeciwnika
jest w nich niezbêdna i czêsto decyduje o ¿yciu lub �mierci. Ce-
lem niekonwencjonalnych technik obezw³adniania jest dopro-
wadzenie w ci¹gu kilku sekund do omdlenia przeciwnika, a wiêc
jego czasowa eliminacja. Przeciwnik jest skutecznie obezw³ad-
niony tylko wtedy, gdy nic nam ju¿ z jego strony nie zagra¿a
i mo¿emy dalej prowadziæ swoje dzia³ania. Przeciwnik, który
le¿y na ziemi, nawet z ciê¿kim uszkodzeniem cia³a, ale zacho-
wa³ przytomno�æ, nie jest skutecznie obezw³adniony.

Czarne mniej siê brudzi
Wy¿yty kulinarnie, bojowo i hobbistycznie mê¿czyzna musi

trochê zadbaæ te¿ o swój wygl¹d. Jak to zrobiæ ma³ym nak³adem
w³asnym, doradzi mu �Playboy�:

Skarpetki s¹ ma³o kosztownym sposobem wyra¿enia osobowo-
�ci oraz �wiatopogl¹du. S¹ dwie mo¿liwo�ci doboru skarpet. Po-
�redni¹ metod¹ podkre�lenia ekstrawagancji jest noszenie skar-
pet odblaskowych. Abnegat natomiast ma w swojej szafie tylko
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trzy rodzaje skarpet czarnych. Czarny nie powoduje ¿adnych sko-
jarzeñ ani nie wymaga my�lenia przy dobieraniu stroju. (...) Trze-
ba te¿ pamiêtaæ, ¿e maj¹ byæ dostatecznie d³ugie, by nie by³o wi-
daæ go³ej, ow³osionej nogi.

Ten sam �Playboy� ostrzega jednak: Prawdziwie elegancki
pan wie, ¿e od mêskiej uprzê¿y � koszuli i krawata � ucieczki nie
ma! K³óci siê to nieco z radami tygodnika �Twój Weekend�, któ-
ry poleca panom obcis³e spodnie � najlepiej d¿insy. Panie wów-
czas na pierwszy rzut oka bêd¹ mog³y oceniæ walory rozmówcy.

Jak to wszystko pogodziæ? No có¿, mê¿czyzna zmienn¹ jest.

NAJLEPSZE TYTU£Y Z PRASY MÊSKIEJ
G Wyjêty spod prawa (o miêtusie)
G Wy³owione z poczty
G Przeczytaj, zanim gwizdniesz
G Proste jak haczyk
G Przynêta jako zanêta
G Koledzy po kiju
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Rozdzia³ III

STOSUNKI MIÊDZYLUDZKIE

Kiedy� do profesora Szczepañskiego zwrócili siê stu-
denci, ¿eby interweniowa³ w jakiej� sprawie u profeso-
ra Cha³asiñskiego. Nie wiedzieli, ¿e ci dwaj s¹ w konflik-
cie. Profesor Szczepañski wys³ucha³ petentów, po czym
zacz¹³ siê wypowiadaæ:

� Proszê pañstwa. Socjologia ponad wszelk¹ w¹tpli-
wo�æ udowodni³a jedn¹ tezê...

Studenci zamarli w oczekiwaniu. Jak wiadomo, socjo-
logia nie udowodni³a ¿adnej tezy, a ju¿ zw³aszcza ponad
wszelk¹ w¹tpliwo�æ. A profesor kontynuowa³:

� ...stosunki miêdzyludzkie s¹ BARDZO skompliko-
wane...

LAURA: Zamierzam teraz, koteczku, wbiæ gwó�d� do trum-
ny, twojej i mojej.

MAJKA: Czyli powiesz co�, po czym bêdziemy musia³y po-
szukaæ sobie innej pracy.

LAURA: Mo¿esz mówiæ o ludziach, których zna³a� dawno
temu, a i tak obra¿¹ siê ci, których znasz teraz. Ka¿dy cz³owiek
uwa¿a, ¿e on i jego ¿ycie stanowi niesamowity materia³ na ksi¹¿-
kê lub przynajmniej artyku³, chocia¿by � obiektywnie � niego-
dzien by³ nawet spluniêcia. A teraz otwieram szafê i gadam do
rzeczy. Zaczyna mi pokrywka skakaæ ze z³o�ci, gdy ludzie � bez
wzglêdu na stopieñ okazywanego im zainteresowania � opowia-
daj¹ mi o swoich problemach, ¿¹daj¹c zainteresowania i wspó³-
czucia, a nie wykazuj¹c �ladu empatii, ¿e ja mam taki sam pro-
blem, tylko siê z nim nie obnoszê.

MAJKA: A mo¿e nawet i wiêkszy, bo przecie¿ wozisz siê z
nim sama. Tylko nie opowiadasz o tym wszystkim naoko³o. Bo
wiesz, ¿e ka¿dy ma swoje w³asne k³opoty i nie musi przejmowaæ
siê twoimi.

LAURA: Jak gin¹æ, to gin¹æ. Nasza kole¿anka, ta, która ci siê
tak wy¿ala³a, ¿e jak firma padnie, to ona ma nieludzki problem,
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bo przecie¿ nie pójdzie pracowaæ do firmy mê¿a, a to dlatego, ¿e
ma w³asne ambicje, ta otó¿ kole¿anka zaczê³a mi dzisiaj jêczeæ,
jak strasznie drogo zap³aci³a za podrêczniki dziecka. I po raz
pierwszy nie wytrzyma³am. Rzek³am: �Ale pracujecie na to obo-
je, wiêc jako� dasz sobie z tym radê�. T¹pnê³o ni¹ i usi³owa³a ra-
towaæ sytuacjê, pogarszaj¹c j¹ jeszcze bardziej: �No tak, ale prze-
cie¿ te podrêczniki s¹ tylko na rok�. Zatrzês³o mn¹. �Moja córka
te¿ nie bêdzie chodzi³a z tym samym kompletem od pierwszej do
ósmej klasy� � wypali³am. I pomy�la³am � ruchem konika sza-
chowego � jak ró¿ne rzeczy wiedz¹ o ¿yciu nasze dzieci. Parê dni
temu kupi³am Alce rajstopy w jakie� misie czy cholera wie w co.
I to dziecko mi mówi: �Marzy³am o takich, prawie wszystkie
dziewczynki maj¹, ale ciê nie prosi³am, bo wiem, ¿e masz ma³o
pieniêdzy, tylko mi by³o tak przykro i smutno...�.

MAJKA: A tobie by³o jak?
LAURA: Nawet nie bêdê próbowa³a tego nazwaæ. A co ma

powiedzieæ jaka� kobiecina w K³aju, gdzie nawet najgorszej
pracy nie ma na lekarstwo? I dlaczego ja mam wszystkim oka-
zywaæ zrozumienie: kole¿ance z ambicjami; zmêczonemu ko-
ledze (a czeka go prawdziwy dramat na emeryturze, bo nie bê-
dzie móg³ dorobiæ); damie, której siê nie chce pój�æ do lekarza
po ma�æ na rozum; facetowi w autobusie niechybnie wracaj¹-
cemu z patologii ci¹¿y, bo przecie¿ w innym wypadku ust¹pi³-
by mi miejsca; i takiemu, który mnie wprawdzie przepu�ci w
drzwiach, ale po to, ¿ebym ja je otworzy³a, bo one s¹ potwor-
nie ciê¿kie; i jeszcze ca³ej masie innych ludzi po drodze. Co ja
jestem, Caritas?

MAJKA: Taa, ty musisz mieæ zrozumienie dla dziadygi, któ-
ry tak siê rozsiad³ w autobusie, ¿e dla ciebie zosta³o 10 centyme-
trów kwadratowych miejsca.

LAURA: Jak jestem w bojowym nastroju, pytam grzecznie:
�Na jak¹ chorobê krocza pan cierpi?�.

MAJKA: Za jakie grzechy mam wys³uchiwaæ opowie�ci ko-
legi, jak to nie móg³ zapaliæ samochodu w ten straszny mróz i jak
potem sta³ w korku.

LAURA: Bo tobie ordynans zapala.
MAJKA: A do pracy przylecia³a� odrzutowcem.
LAURA: Co� ty, �mierdz¹cym, spó�nionym autobusem,
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z pasa¿erami jak z obrazu nomen omen �Autobus� Bronis³awa
Linkego, bo taka jestem perwersyjna.

MAJKA: Nasz jeden szef ci powiedzia³, co zrobiæ. �Bo pani,
pani Lauro, powinna mieæ samochód�.

LAURA: Ja jemu te¿: �A pan powinien mi oddaæ ksi¹¿kê,
któr¹ ode mnie po¿yczy³ dwa lata temu�. Dodam jeszcze, ¿e
Krzysztof Mêtrak w �Dzienniku� napisa³, ¿e Kazimierz Brandys
to przy nim To³stoj, nie wspominaj¹c o Tacycie.

MAJKA: Musisz te¿ mieæ mnóstwo zrozumienia dla Bardzo
Zmêczonego Kolegi, który jêczy, ¿e ju¿ d³u¿ej nie wytrzyma bez
urlopu, a jak wreszcie na ten urlop pójdzie, to wydzwania do cie-
bie, ¿e nie wie, co zrobiæ z czasem.

LAURA: I dla estety, który ma strasznie du¿o do powiedze-
nia na temat wygl¹du kobiet, tylko nie zamyka drzwi od kibla po
skorzystaniu z niego, a¿ cz³owiek popada w baranie zdumienie,
czemu¿ to tej muszli nie we�mie do swojego pokoju.

MAJKA: A co tam, za³o¿ê pêtlê na nasze szyje. Jak u Wiecha:
�Szlag trafi³ porzeczki, niech trafi i angrest�. À propos innego es-
tety: panienkê sobie wybra³ przystaj¹c¹ do jego idea³u kobiety.
Otó¿ ta panienka, wiecznie nieuczesana, niedoprasowana i w zwi-
jaj¹cych siê na ³ydkach rajstopach koloru izabelowatego, postêpu-
je tak samo jak wygl¹da. Poniewa¿ w firmie odpowiada³a za spra-
wy administracyjne, do niej siê zwróci³am nied³ugo po przyj�ciu
do redakcji o klucze do pokoju technicznego z kserokopiark¹, za-
silaczami komputerów i wy³¹cznikami sieci. A ona mi na to: �Klu-
cze ci bêdê musia³a dorobiæ, a to potrwa. A w ogóle � Laura ma
komplet kluczy. Trzyma je w biurku w górnej szufladzie�. I tu mi
siê przypomnia³o wiele lat temu zas³yszane powiedzenie:

�Mgr� nie zawsze znaczy magister. Czasem znaczy
magazynier.

LAURA: Widocznie uzna³a, ¿e mamy w redakcji wspólnotê
maj¹tkow¹.

MAJKA: Pewnie dlatego listy, które przychodzi³y co prawda
na adres redakcji, ale imiennie do ciebie, przynosi³a ci otwarte?
A gdy jej wreszcie zwróci³a� uwagê, ¿e istnieje co� takiego jak
tajemnica korespondencji, powiedzia³a ci: �Zawsze tak robiê�.
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LAURA: A jak siê po roku upomnia³am o ksi¹¿kê �O naturze
ludzkiej� Wilsona, to mi odszczeknê³a: �No przecie¿ ci jej nie
zjem!�. Ale tam, pies gania³ ksi¹¿kê. Jedna z zasad w stosunkach
miêdzyludzkich brzmi: dobrze jest czasem po¿yczyæ komu�
ksi¹¿kê, chocia¿by nam by³o jej ¿al. Taka osoba nie chce siê z ni¹
rozstaæ, unika nas i my mamy od niej �wiêty spokój.

Ty  z³odzieju  co  podpierdoli³e�
¿arówki  z  korytarza

a  niech  ci  op³atek  ko�ci¹  w  gardle  stanie.
Dozorca.

(kartka na drzwiach windy w bloku na Marsza³kowskiej)

MAJKA: Albo ci wszyscy ludzie, którzy obdarowuj¹ ciê mia-
zmatami swojego oddechu, a w rozmowie dotykaj¹ ciê, jakby
byli Latynosami. Nie cierpiê tego.

LAURA: Cz³owiek, który tak siê zachowuje, pod�wiadomie
próbuje w jaki� dostêpny mu sposób panowaæ nad rozmówc¹.
Jest w tym co� z uk³adu feuda³�wasal. Ja te¿ nie lubiê kontaktu
dotykowego z obcymi lud�mi. Niby dlaczego mia³abym lubiæ?
W Anglii nawet na autostradach jest napisane wielkimi literami:
�Keep your distance�. Oni, w tym by³ym imperium kolonial-
nym, sztukê zachowywania dystansu maj¹ opanowan¹ do perfek-
cji. Zaprawdê, zaprawdê, powiadam wam, rozmowy o pogodzie
s¹ nie do przecenienia. Wola³abym konwersacjê o meteorologii
od wys³uchiwania kogo�, ¿e mu siê ¿yæ nie chce, bo nie ma celu
w ¿yciu. Ja bym mu zreszt¹ pomog³a jako� rozwi¹zaæ ten pro-
blem, tylko prawo nie zezwala, a ja mam dziecko do odchowa-
nia i wykszta³cenia.

MAJKA: Co mnie obchodz¹ problemy zupe³nie obcych mi
ludzi? Owszem, paru bliskich osób chêtnie wys³ucham i im po-
mogê. A tu kto�, kogo tak naprawdê znasz tylko z widzenia,
wrzuca ci swoje problemy.

LAURA: Có¿, s¹ i tacy, którzy interesuj¹ siê wy³¹cznie cudzy-
mi sprawami, jakby nie mieli swoich. S¹ chore/chorzy, gdy nie
wiedz¹, jak wydajesz swoje pieni¹dze, na co siê leczysz i z kim
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¿yjesz. Kiedy ju¿ nie mog¹ wytrzymaæ, pytaj¹ wprost: �Czy ty
kogo� masz?�, chocia¿ swoje ¿ycie osobiste maj¹ niby to pouk³a-
dane. Wierc¹ ci dziurê w przepuklinie linii bia³ej: �Kiedy zrobisz
parapetówê?�.

MAJKA: Potem na jakiej� imprezce Kompetentny Kolega...
LAURA: ...dziennikarz niepisz¹cy...
MAJKA: ...to dopiero brzmi dla kogo� nie z bran¿y! Co� jak

chirurg niepraktykuj¹cy albo skrzypek niegraj¹cy. Otó¿ ten
dziennikarz niepisz¹cy opowiada, jak to nasz kolega Heniutek
obudzi³ siê po wódce na pod³odze we w³asnym przedpokoju ze
s³uchawk¹ od domofonu przy uchu.

LAURA: A tak naprawdê ciekawe by by³o, gdyby opowie-
dzia³, w czyim mieszkaniu i gdzie obudzi³ siê sam.

MAJKA: Na co jest dokumentacja w postaci zdjêcia.
LAURA: Zdjêcia ziêcia.

Mówi³a mi mama, bym siê nie ba³ chama,
bo cham to jest cham i boi siê sam.

(Jan Tadeusz Stanis³awski)

MAJKA: Albo jeden przyjaciel wywleka na biurowej inte-
gratce � dla niepoznaki udaj¹c pijanego � szczegó³y ¿ycia sek-
sualnego drugiego przyjaciela. Albo dok³adaj¹ sobie publicznie:
�Tortu urodzinowego nie ma, bo naczelny oszczêdza na �wiecz-
kach, a ten salceson jest dobry nie tylko dlatego, ¿e smaczny, ale
i dlatego, ¿e tani�. Na co pada odpowied�: �Ka¿dy siê wym¹drza,
jak sam nie urz¹dza�.

LAURA: Czym¿e oni wszyscy zas³u¿yli sobie na taki szcze-
gó³owy opis?

MAJKA: To taka specjalna kategoria ludzi, pas¹ca siê cu-
dzym, odporna na wiedzê i nie do wytêpienia. Zawsze lepiej od
ciebie wiedz¹, co siê z tob¹ dzieje, co powiedzia³a�, co zrobi³a�.
Wiedz¹ nawet, co my�la³a� i jakie by³y twoje intencje.

LAURA: Mogê z innej beczki? Po kilku latach �wiadomego
¿ycia chcia³abym strawestowaæ powiedzenie Marka Twaina.
Otó¿ wiadomo�ci na temat mêskiej solidarno�ci s¹ mocno
przesadzone. Mia³am w pracy p³ytê z nagraniem kontratenorów.
I jeden nasz kolega (koneser! namiêtnie ogl¹da kana³ Discove-
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ry! kiedy� du¿o czyta³!) obejrza³ tê p³ytê, po czym powiedzia³
tonem zazdrosnego kochanka: �To i tak s¹ peda³y!�. Powiedzia-
³am, ¿e mam kilku takich znajomych i czujê siê z nimi tak �wiet-
nie, jak ma³o z kim, wobec czego poczu³ siê w obowi¹zku wy-
g³osiæ kilka okr¹g³ych zdañ z cyklu �Mnie tam nic nie obcho-
dzi cudze ¿ycie seksualne, ja nic do nich nie mam, ale...� Ro-
zumiesz: nie jestem antysemit¹, ale dlaczego w tym sejmie jest
tylu ¯ydów?!

MAJKA: Jest w tym co� podobnego do sytuacji, kiedy dwie
kole¿anki obgaduj¹ trzeci¹, a¿ siê kurzy, ale czuj¹ siê w obowi¹z-
ku od czasu do czasu zaszczebiotaæ: �Ale ja j¹ bardzo lubiê!�. À
propos, czy to ten sam kolega, co ma³o papierosa ze z³o�ci nie po-
³kn¹³, gdy opowiedzia³a� blondinenwitze, przerabiaj¹c blondyn-
kê na faceta?

LAURA: A jak¿e.
MAJKA: I popatrz, ¿e nie przyjdzie takiemu do g³owy powie-

dzieæ � ¿e wrócê do kontratenorów � �Na pewno bijaj¹ ¿ony�
albo �Na pewno siê upijaj¹� czy �I pewnie �pi¹ w tej samej ko-
szuli, w której ³azili ca³y dzieñ�.

LAURA: Nie? Albo: �Ci te¿ pewnie maj¹ gêby pe³ne fraze-
sów�. Bo wiesz:

Mê¿czyzna te¿ cz³owiek. Tyle ¿e mê¿czyzna.

MAJKA: I tu muszê spytaæ, jak nasz ulubiony szef, kiedy na
jakiej� imprezie powiedzia³a�: �Lepiej byæ znanym pijakiem
ni¿ anonimowym alkoholikiem�, najpierw rykn¹³ �miechem, a
potem zapyta³: �Sama to wymy�li³a�?�.

LAURA: A ja wreszcie nie bêdê mia³a jêzyka pogryzionego do
krwi i odpowiem tak, jak mój tata odpowiada³ na pytania podob-
nej jako�ci, kiedy by³am ma³a: �Nie. ¯yd mi na rynku powie-
dzia³�. Ale wiesz co? Jest jednak jaka� dobra wiadomo�æ. Zna³am
przed laty Halinê Syrokomsk¹-Krüger. By³a ona, jak wiadomo,
alpinistk¹ i zmar³a podczas wyprawy na K-2. Mia³am z szesna�cie
lat, gdy Halina udzieli³a mi nauki wszechczasów na temat ludzi i
stosunków miêdzyludzkich. Nigdy nie by³am specjalnie sentymen-
talna, ale wtedy zagai³am rzeczywi�cie jak ³ysy do fryzjera, co� w
stylu: �No, ale ci alpini�ci to s¹ tacy �wietni...�. A ona mi na to:
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Pani Lauro, wszêdzie s¹ wuje i porz¹dni ludzie.

MAJKA: Tu jest miejsce, ¿eby powiedzieæ o ludziach, którzy
zawsze znajd¹ usprawiedliwienie dla swojej �winiowato�ci. Obo-
jêtnie, czy chodzi o kasê, czy o bezinteresowne �wiñstwo. Jedne-
go na przyk³ad mamusia mniej kocha³a ni¿ starszego brata, drugi
prze¿y³ g³ód na Syberii, trzeciemu Cyganka ukrad³a dwa z³ote...

LAURA: A jeszcze innemu kolega do wspólnego pokoju
w akademiku sprowadza³ sobie panienki. I zmusili go, ¿eby siê
zapisa³ do ZMP. Po³owa populacji ma na koncie jakie� trauma-
tyczne prze¿ycie. No i co z tego?!

MAJKA: Czy ty masz �wiadomo�æ, ¿e, jak dot¹d, nie powie-
dzia³y�my o ludziach niczego pozytywnego, jakby ci, z którymi
mamy do czynienia, to byli wy³¹cznie wuje na kaczych nogach.
A przecie¿ jest w naszym otoczeniu kilka porz¹dnych osób, tyl-
ko jako� mniej rzucaj¹ siê w oczy.

LAURA: Bo nie robi¹ wokó³ siebie zamieszania, siedz¹ cicho i
robi¹, co do nich nale¿y. Nie obwieszczaj¹ wszem i wobec: �Tyle
mia³em roboty, ¿e wzi¹³em na weekend do domu�, tylko bior¹ i
cze�æ. Mnie sam¹ irytuj¹ uogólnienia, powtarzane przy ka¿dej
okazji przez niektórych naszych kolegów, ¿e �wszyscy lekarze
bior¹�. A moje do�wiadczenia w tej materii s¹ akurat zupe³nie inne.

MAJKA: Ja te¿ ostatnimi czasy mia³am ze s³u¿b¹ zdrowia
sporo do czynienia. Nikt mi nawet nie zasugerowa³, ¿e powinnam
siê �odwdziêczyæ�.

LAURA: Inna sprawa, ¿e nikt nie jest tylko dobry albo tylko z³y.
MAJKA: A Henryka? Naj�wiêtszy cz³owiek na �wiecie. Byæ

mo¿e niewystarczaj¹co j¹ znam, ale jako� nie mogê w niej do-
strzec ¿adnych z³ych instynktów.

LAURA: W ka¿dym razie znamy ludzi, o których trudno po-
wiedzieæ co� z³ego. Osoba, Która Czyta Tê Ksi¹¿kê, te¿ ma �wia-
domo�æ, ¿e w³a�ciwie powinno siê my�leæ o ludziach pozytyw-
nie, i pewnie tak my�li, podobnie jak � wbrew pozorom � my.
A chodzi o to, ¿e na ca³ym �wiecie ludzie s¹ do siebie podobni,
obojêtne, czy siê pracuje w redakcji, w sklepie, w biurze, czy
gdzie tam jeszcze. Na ogó³ tylko zamienia siê jednych na drugich.
Samotej kobiecie jest o tyle gorzej, ¿e nawet nie ma komu po-
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trzeszczeæ, jaki mia³a okropny dzieñ w pracy. Wiêc rozmawiamy
tu sobie z Majk¹ o ludziach, którzy na to wcale nie zas³uguj¹, bo
tylko w ten sposób mo¿emy daæ pani znak, ¿e rozumiemy, jak
pani czasem zazdro�ci Robinsonowi Crusoe.

MAJKA: No w³a�nie. My wiemy, ¿e co dzieñ ma pani do czy-
nienia z tak¹ dawk¹ chamstwa i drobnomieszczañstwa (to cyta-
cja z kabaretu �Dudek�), ¿e trudno pani do¿yæ do rana.

LAURA: Albo odwrotnie, gdy spotykamy siê z kim� bezinte-
resownie ¿yczliwym, zaczynamy natychmiast podejrzewaæ, ¿e to
nie jest takie ca³kiem bezinteresowne, i co on, do cholery, knu-
je? Albo jeszcze gorzej: rozklejamy siê i jest nam g³upio, wsty-
dzimy siê w³asnych uczuæ.

MAJKA: S³ysza³am, jak mówi³a� swojemu dziecku: �B¹d�
trochê bardziej precyzyjna�. No to teraz ty b¹d� precyzyjna.

LAURA: No dobra. Dzisiaj od rana balansowa³am na krawê-
dzi. W po³udnie za³atwia³am sprawê, do której by³a potrzebna
moja ksi¹¿eczka zdrowia. W �rodku tkwi³o zwolnienie lekarskie
i skierowania na ró¿ne specjalistyczne badania. Pani w recepcji
szpitala popatrzy³a na mnie i mówi: �Nie wiem, co to jest, ale
niech pani koniecznie te badania zrobi. �le pani wygl¹da... Ma
pani k³opoty?�. Poczu³am w gardle gulê, z tych, co to nie daj¹
wydusiæ s³owa, a oczy mi momentalnie zaparowa³y, wiêc tylko
kiwnê³am g³ow¹. Wtedy ona mnie wziê³a za rêkê: �To minie, na
pewno. To siê przecie¿ musi skoñczyæ�. I nie chodzi tylko o to,
CO powiedzia³a, ale równie¿ JAK. S³owa s¹ wa¿ne, ale melodia
te¿ ma swoje znaczenie. Zauwa¿, ¿e i odwrotnie: zwykle boli nie
CO, tylko w³a�nie JAK.

Mia³am do za³atwienia jeszcze kilka innych spraw, które
� gdybym by³a w dobrej formie � opêdzi³abym w swoim zwy-
k³ym, b³yskawicznym tempie. Dzisiaj gotowa by³am wszystko to
odpu�ciæ. Ta pani holowa³a mnie przez ca³y czas, wyci¹gnê³a
lekarza ze sto³ówki, pozapisywa³a mi terminy, a wreszcie odpro-
wadzi³a do drzwi. Nie musia³a zrobiæ ¿adnej z tych rzeczy. Teraz
przejdê od szczegó³u do ogó³u. Jeste�my tak naprawdê przera¿e-
ni i zdezorientowani, kiedy cz³owiek zachowuje siê jak cz³owiek,
a nie jak �winia. Ludzkie odruchy to skopaæ, opluæ i upokorzyæ.

MAJKA: Skalpowanie to nie jest pomys³ �wiata odkrytego
przez Kolumba.
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LAURA: To wynalazek wpisany do rejestru �³agodnych
oskar¿eñ� w Centrali Inkwizycji. Gang Torquemady wiesza³ je
wokó³ o³tarzy w ko�cio³ach jako ostrze¿enie. Badacz, który by siê
zdecydowa³ na napisanie �Historii okrucieñstwa�, z pewno�ci¹
nie cierpia³by na brak materia³ów od staro¿ytno�ci po czasy
wspó³czesne. Poza tym jest jeszcze æwierkanie dzieci, lody agre-
stowe, a nawet mi³o�æ. Czasem.

MAJKA: Uogólniaj¹c: nawet najgorszy bydlak i ³ajdak te¿ ma
jak¹� misjê dziejow¹ do spe³nienia na tej ziemi.

OBIE CHÓREM: Wiêc tak w ogóle, ludzie, to my nic do was
nie mamy, sk¹d¿e, my was bardzo lubimy.

O tempora, o mores, o querva!

Zadanie domowe
Przepisz pani sto razy nastêpuj¹ce zdanie:

Chamstfu  w  ¿yciu
nale¿y  przeciwstawiaæ  siê  si³om

i  godno�ciom  osobistom.

Suplement
ALE PLAMA, PROSZÊ PANA

Szukaj¹c czego� zupe³nie innego, natknê³y�my siê w Biblio-
tece Narodowej na dzie³ko Ignacego Piotra Legatowicza. Ksi¹-
¿eczka ta jest dalekim echem �De civilitate morum puerilium�
Erazma z Rotterdamu. I chocia¿ niektóre zalecenia XIX-wiecz-
nego savoir-vivre�u �miesz¹ do ³ez, to inne pozostaj¹ wiecznie
aktualne, niczym � przepraszamy za �wiêtokradztwo � Dekalog.

Wiemy, ¿e �biórko� czy �pu³misek� dzisiaj pisze siê zupe³nie
inaczej. Pozwoli³y�my sobie jednak zachowaæ oryginaln¹ pisow-
niê, bo niby dlaczego nie? Proszê zwa¿yæ, ¿e my by³y�my w
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znacznie trudniejszej sytuacji, czytaj¹c to dzie³o po raz pierwszy
w szacownych murach Biblioteki Narodowej, �ród ludzi powa¿-
nych, nie chichraj¹cych siê lada z czego. Jednym s³owem, pani
to ma i tak dobrze!

DAWNA PRZODKÓW NASZYCH
OBYCZAJNO�Æ

TO JEST
Ustawy obyczajno�ci, przyzwoito�ci,

przystojno�ci
i grzeczno�ci, napisane i wydane

PRZEZ
IGNACEGO PIOTRA LEGATOWICZA

Magistra filozofii, b. Etatowego
Dozórcê Szkó³: Lepelskiej,
Po³ockiej i Wi³komirskiej,

Kollegialnego Radcê, Kawalera
Orderu S. Stanis³awa 3 Klasy, maj¹cego znak

nieskazitelnej s³u¿by za XXV lat.

Nak³adem Autora
WILNO.

w DRUKARNI JÓZEFA ZAWADZKIEGO
1859

O wstawaniu ze snu i ubieraniu siê
N Je¿eli nie �pisz, tedy inszym �pi¹cym przykro�ci, psót i fi-

glów nie wyrz¹dzaj. Niegrzecznie by by³o, je�liby� siê wylega³,
kiedy ju¿ starsi powstawali.
N Umyj sobie codziennie twarz, uszy, szyjê, rêce, ba nawet

i nogi, aby dla drugich nie wydawa³y obrzydliwego smrodu.
N Wstawszy zaraz siê ubieraj, nie zostawaj d³ugo w bieli�nie,

nie �wieæ cielskiem i nie wystawiaj go na pokaz: jakkolwiek by-
³oby piêkne, przystojniej jest, kiedy bêdzie zakryte.
N Nie no� w³osów d³ugich, które brudz¹ suknie i nie no� czu-
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pryny, jako gniazdo wronie. Nie nastrzêpiaj czuba, aby ciebie nie
nazywano dudkiem.
N Je¿eli� nie wojskowy, tedy nie no� w¹sów: je¿eli nie masz

praw ich nosiæ, nacó¿ siê nara¿asz, a¿eby Policya ogoli³a ci je na
rynku. Je¿eli nie wolno nosiæ brody, tedy czemu¿ siê uganiasz za
ozdob¹ ¿ydowsk¹, i czemu¿ na przekorê zakazowi mia³by� j¹
nosiæ usi³uj¹c z cywilizowanej Europy robiæ Azy¹?
N Nie no� d³ugich paznogci, jak gdyby� niemi mia³ odkopy-

waæ mogi³y przodków.
N Nie ujuczaj siebie: spiñkami, zegarkami, lornetkami, dewiz-

kami, ³añcuszkami, sylwetkami, grzebuszkami, cygarnicami,
zwierciade³kami, pejczem i.t.p., bo wzbudzisz sob¹ g³o�ny
�miech obecnych bêd¹c podobnym do kupca, który napchawszy
temi towarami kieszenie, przemyca je, jako kontrabandê.

O odzie¿y i strojach, oraz o ochêdóstwie w ogólno�ci
NUnikaj stroju o wielu niezgodnych z sob¹, a krzycz¹cych

kolorach: bo najczê�ciej lubi¹cy odzie¿ ró¿no-farbn¹ maj¹ pstro-
kato w g³owie.
N Nieprzyzwoit¹ jest rzecz¹ pokazowaæ siê zimow¹ por¹ w

letniej sukni i nawzajem.

O sprawowaniu siê w towarzystwie
N Wchodz¹c do domu nie otwieraj i nie zamykaj drzwi z trza-

skiem.
N Nie wchod� do towarzystwa z psem wielkim, czy ma³ym,

chocia¿by� by³ przekonanym, ¿e nikogo nie uk¹si.
N Chodz¹c uwa¿aj ¿eby� kogo� nie potr¹ci³, aby� nie nadep-

n¹³ komu� na nogi, albo na suknie, aby� nie zadepta³ dzieciêcia,
ba nawet psa i kota.
N Sied� spokojnie na krze�le nie ko³ysz¹c siê na niem; nie wy-

ci¹gaj nóg przed siê, nie trzymaj ich rozrzuconych na pó³noc i po-
³udnie, albo na wschód i zachód, nie trzymaj jednej nogi przed sob¹
a drugiej pod krzes³em, jak gdyby� czego� ni¹ dostawa³; nie zak³a-
daj jednej na drug¹ jako garncarz po³o¿ywszy j¹ na kolanie drugiej,
nie szastaj nogami, nie zgarbiaj siê, ani siê zbyt nie wyprê¿aj.
N Nie ci¹gaj siê, jako rewizor, po garderobach, bufetach,

izbach dla s³ug, kuchniach i.t.d. Szafek nie otwieraj, szuflad nie
wyci¹gaj, do skrzynek i biórek nie zagl¹daj.
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N Nie opieraj siê ³okciami na sprzêty, nie bêbnij palcami po
sto³ach i meblach i nie pisz na kurzawie osiad³ej na meblach,
i spoconych lub zamarz³ych oknach.
N Wrzaskliwie nie odchrz¹kiwaj, przera�liwie nie kaszlaj, g³o-

�no na ca³y dom nie �miej siê, czchaj¹c jak z pistoletu nie kichaj.
Poziewaj¹c na ca³¹ gêbê nie wyj.
N Wilgoci nosowej w g³¹b nosa nie poci¹gaj, ale co rychlej nos

oczy�æ. Utar³szy nos chustk¹ nie rozcieraj w obec wszystkich, a
tem bardziej nie wgl¹daj weñ, jak gdyby� w¹tpi³ czy ci tam z nosa
szmaragdy nie wypad³y.
N Nie �miej siê konwulsyjnie lada z czego, i nie chichotaj bez

ustanku.
N Nie wchod� do towarzystwa w odzie¿y przesyconej dymem

smrodliwego tytuniu, a¿eby� karczemn¹ woni¹ nie zapowietrza³
domu.
N W towarzystwie nie sprawuj siê tak, jako nierzadcy czyni¹,

którzy to jednych potr¹c¹, drugich zdepc¹, tam poplami¹, có� tam
zrzuc¹, có� tam zepsuj¹, wylej¹, rozbij¹, a zawsze tem koñcz¹:
przepraszam, nieumy�lnie.

O rozmowie
N Pomy�l nad tem, co masz powiedzieæ, przez co rzadziej

z g³upstwem na plac wyjedziesz.
N Nie gadaj trzymaj¹c w gêbie cygaro lub cokolwiek innego.
N Mówi¹c nie wrzeszcz jako do g³uchych.
N Nie nud�, mianowicie kobiet, opowiadaniem zdarzeñ i wy-

padków nadzianych k³amstwem na polowaniu.

O sprawowaniu siê podczas przechadzki
N Spotykaj¹c innych w przeciwn¹ stronê id¹cych, natrêtnie ich

nie zatrzymuj, i na czczych zapytaniach oraz na pró¿nej gadani-
nie czasu im nie marnuj.
N Id¹c ulic¹ nie pal cygar, papirosów i fajki mianowicie

w zasuchê: bo mo¿esz byd� przyczyn¹ klêsk od po¿aru.
N Chodz¹c po ulicach w nocy nie �piewaj na ca³e gard³o (choæ-

by� i dobrze �piewa³) i nieproszony nie dawaj pod oknami sere-
nady: bo mo¿esz zatrwo¿yæ chorych i rozbudziæ �pi¹cych.
NWchodz¹c na wschody i wchodz¹c stopni nie przeskakuj: bo

mo¿esz uledz wypadkowi.
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O sprawowaniu siê przy jedzeniu

N Bêd¹c zaproszonym, na obiad, czy te¿ ucztê, nie daj d³ugo
na siebie czekaæ i przyb¹d� na porê naznaczon¹.
N Strze¿ siê, aby� siedz¹cych obok ³okciami nie potr¹ca³ i trzy-

maj ³okcie przy sobie, a nigdy na stole.
N Zupy nie miej zwyczaju siorbaæ; ani dmuchaj w ³y¿kê dla jej

ostudzenia. Ko�ci nie ogryzuj i szpiku z nich, je�li sam nie wy-
padnie, nie wysysaj.
N Miêsa ze swego talerza nazad do pu³miska lub wazy nie

odk³adaj, i zaczêtej przez siê potrawy drugim nie podawaj.
N Gdy ci podadz¹ na pó³misku potrawê, nie wybieraj zeñ lep-

szych i wiêkszych kawa³ków; i na wziête przez drugich lepsze
kawa³ki z po¿¹dliwo�ci¹ nie pogl¹daj.
N Jedz¹c nie æmakaj; ale jedz cicho.
N Jedz¹c nie gadaj: bo mowa twoja bêdzie nie wyra�na; i roz-

mow¹ swoj¹ tudzie¿ zadawanymi pytaniami jedz¹cym nie doku-
czaj.
N Do gêby wielkich kawa³ków nie napychaj, któreby ci guzy

w twarzy formowa³y.
N Chocia¿by� potrawê jak¹� bardzo lubi³, jednak¿e bierz jej tak

w miarê, aby siê jej wszystkim dosta³o.

O muzyce, malarstwie, architekturze, poezyi,
tañcach, mi³ostkach i obej�ciu siê przy grze w karty

N Je�li umiesz graæ lub �piewaæ, tedy, gdy ciê o to prosz¹, graj
i �piewaj nie daj¹c d³ugo siê prosiæ. Je�li graæ czy �piewaæ nie
umiesz, tedy przez lito�æ nad s³uchaj¹cymi przestañ rych³o i nie
udrêczaj ich uszu. Nie umiej¹c graæ nie brzd¹kaj na instrumen-
tach, bo to i instrumenty psuje, i razi uszy s³uchaj¹cych.
N W³asnych wierszy i utworów, a¿ do znudzenia wszystkich,

nie wyg³aszaj, chybaby ciê o to kto szczerze i usilnie prosi³.
N Zmordowanych kobiet i panien do tañca nie zamawiaj i sam

zmordowany i spocony nie tañcuj. Nie zamawiaj do tañca zawsze
jednej i tej samej kobiety: bo mo¿eby ona chcia³a z kim innym,
a nie z tob¹ tañcowaæ.
N Na maskaradach dla osób zamaskowanych b¹d� grzecznym:

bo nie wiadomo, kto jest pod zas³on¹.
N Graj¹c, w cudze karty nie zagl¹daj.
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O sprawowaniu siê z lud�mi
w rozmaitych przygodach ¿ycia

N Je�li co� komu� winiene�, oddaj w naznaczonem czasie, nie
czekaj¹c, a¿ sam bêdzie siê upomina³.
N O lada fraszkê nie pozywaj ludzi do s¹du i nie ci¹gaj siê po

juryzdykcyach, aby� nie s³yn¹³ cz³owiekiem niespokojnem i pie-
niaczem.
N Je�li piszesz list, mianowicie do osób starszych, wy¿szych

i godniejszych, pisz go starannie: niezno�n¹ jest rzecz¹, kiedy
któ� grzeba na papierze, jak kura na �mietnisku; zreszt¹, kto pi-
sze nieczytelnie, nie chce byd� czytanym, jako ten, kto mówi nie-
wyra�nie, rozumianym byd� nie chce.
N Je�li� u kogo po¿yczy³ ksi¹¿kê, chocia¿ po¿yczaj¹cy o niej

zapomnia³, tedy j¹ oddaj mu w czasie ca³¹ i czyst¹.
N Je¿eli nie znasz medycyny, je¿eli nie jeste� lekarzem, tedy

i sam siebie nie lecz, i nie wdawaj siê, broñ Bo¿e, w leczenie dru-
gich.
N Konia �lepego i w ogólno�ci chorego zwierzêcia nikomu nie

przedawaj: bo chocia¿by ci siê uda³o oszukaæ nieostró¿nych, za-
wsze bêdziesz s³yn¹³ jako cygan i cz³owiek pod³y.
N Nie wywiaduj siê ciekawie o cudzych sprawach, które do

ciebie nie nale¿¹.
N Zawsze i wszêdzie, w mowach i czynach twoich, pamiêtaj

na to, ¿e kiedy�, a mo¿e niezad³ugo, przyjdzie ci zdaæ rachunek
z ¿ycia i przed lud�mi i przed Bogiem.

Pozwolono drukowaæ z obowi¹zkiem z³o¿enia
w Komitecie Cenzury prawem znaczonej liczby
egzemplarzy.
Wilno, 29 Wrze�nia 1858 roku.

Cenzor Pawe³ Kukolnik.
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Rozdzia³ IV

SKAZANA NA PRACÊ

Hej rób, rób, bracie, rób! Hej rób, rób, bracie, i kwita!
Hej rób, rób a¿ po grób, rób, bracie, a¿ wyci¹gniesz
kopyta!

(Kurt Vonnegut, �Kocia ko³yska�)

Wiêkszo�æ ludzi (wyj¹tkiem s¹ Japoñczycy) traktuje pracê
jako konieczno�æ ¿yciow¹ i nie s¹ tym szczególnie zachwyceni.
My tym razem wyj¹tkowo z przyjemno�ci¹ przyznajemy siê do
tego, ¿e nale¿ymy do wiêkszo�ci, wiêcej nawet � chêtnie by�my
nie pracowa³y, gdyby nie to, ¿e trzeba jako� utrzymaæ siebie
i dzieci, co� zje�æ czasem, w co� siê ubraæ i op³aciæ komorne, bo
jak nie, to obci¹¿¹ hipotekê. I to wcale nie dlatego, ¿e jeste�my
takie leniwe, przeciwnie, pracowite jeste�my jako te mróweczki.
Tylko dlatego, ¿e jest na �wiecie tyle ciekawszych zajêæ ni¿ pra-
cowanie, a �ci�lej rzecz bior¹c � zarabianie pieniêdzy absolutnie
nie wystarczaj¹cych na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Bo
gdyby¿ to jeszcze chodzi³o o Pieni¹dze, to mo¿e by�my mia³y do
tego inny stosunek. Podejrzewam, ¿e nawet na pewno.

Tym, którzy mówi¹: �nie chodzi mi o pieni¹dze, tylko
o zasadê�, zawsze chodzi o pieni¹dze.

(prawda obiektywna)

Przeciêtny cz³owiek, to znaczy taki, który pracuje na jednym
etacie w pe³nym wymiarze czasu pracy i bez nadgodzin, spêdza
w firmie 6 do 8 godzin dziennie, co daje oko³o 190 godzin w
miesi¹cu, oko³o 2100 rocznie, a w ca³ym okresie aktywno�ci za-
wodowej � oko³o 63 tysiêcy godzin. Zawrotna ta suma mo¿e
przyprawiæ o zawa³ serca, jest to bowiem 2,6 tysi¹ca dni, czyli
ponad 7 lat. A¿ 7 lat ciurkiem spêdzonych w firmie! Przyj�æ do
pracy i wyj�æ z niej dopiero po 7 latach! Zdoby³y�my siê na wy-
si³ek zmierzenia siê z wy¿sz¹ matematyk¹ nie sobie a muzom, ale
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po to, ¿eby u�wiadomiæ sobie i pani, jaki to kawa³ ¿ycia cz³owiek
spêdza w pracy, wykonuj¹c mniej lub bardziej chêtnie ró¿ne
czynno�ci, za które to wykonywanie ma z regu³y p³acone mniej,
ni¿ jest ono w rzeczywisto�ci warte. I to w towarzystwie osób, na
które jest skazany. Jedna nasza kole¿anka, patrz¹c na romanse
innych naszych kole¿anek, tak w³a�nie stwierdzi³a: �A ja to je-
stem skazana na swojego mê¿a�.

Bernard szo³ na szychta.
(�l¹ska bajka o Bernardzie Shaw)

Je�li jest pani jak¹� prze³o¿on¹ dowolnego szczebla, ma pani
to szczê�cie, ¿e przynajmniej do pewnego stopnia ma pani wp³yw
na to, z kim pani pracuje. Kapitalizm mamy co prawda jaskinio-
wy, ale nawet taki ma tê zaletê, ¿e szef mo¿e sobie dobraæ wspó³-
pracowników i na przyk³ad wzajemna antypatia utrudniaj¹ca lub
uniemo¿liwiaj¹ca harmonijn¹ wspó³pracê jest argumentem tak
samo istotnym jak, dajmy na to, brak odpowiednich kwalifikacji
podw³adnego.

Je�li to pani jest podw³adn¹ � przepad³o. Jest pani skazana i na
szefa, i na wspó³pracowników, i nawet nie mo¿e siê pani na nich
za bardzo skar¿yæ, bo jeszcze zostanie pani uznana za osobê kon-
fliktow¹. I musi pani znosiæ ró¿nego rodzaju policjê menstruacyj-
n¹ albo innych kompetentnych kolegów, którzy wiêcej maj¹ do
powiedzenia na temat pani spraw prywatnych ni¿, powiedzmy,
jutrzejszej konferencji.

Lepiej siê spotkaæ z nied�wiedzic¹ osierocia³¹ ni¿li z g³u-
pim w g³upstwie jego.

(Biblia � w przek³adzie ks. Wujka)

My obie jeste�my w takiej w³a�nie sytuacji. Na dodatek mamy
ten niefart, ¿e pracujemy w ma³ym zespole, co sprawia, ¿e tego
rodzaju problemy s¹ mo¿e nie tyle wiêksze ni¿ gdzie indziej, co
bardziej widoczne. Tu ploty nie rozk³adaj¹ siê na sto osób, tylko
na dwadzie�cia, ka¿da informacja ma krótsz¹ drogê do pokona-
nia, wiêc i rozprzestrzenia siê szybciej, a szefowie maj¹ znacz-
nie ³atwiejszy dostêp do ka¿dego pracownika ni¿ w takim FSO,
wiêc jak chc¹ komu dowaliæ � nic prostszego, wystarczy wej�æ
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do s¹siedniego pokoju. A i to niekoniecznie, nieraz wystarczy
tylko po prostu nieco g³o�niej odezwaæ siê zza w³asnego biurka, co
s³ychaæ doskonale w ka¿dym zak¹tku redakcji.

Mimo tak niewielkiej liczebno�ci, zespó³ ten sk³ada siê dok³ad-
nie z takich samych ludzi jak ka¿dy inny. Od najlepszych, najbar-
dziej ¿yczliwych osób do... W ka¿dym �rodowisku procent
chamów i idiotów jest taki sam  jak w ca³ej populacji. Jest ich,
niestety, wiêcej, a my musimy � chcemy czy nie � codziennie
mieæ z nimi do czynienia. Mo¿na udawaæ, ¿e siê znajomego nie
zauwa¿y³o na stadionie podczas meczu, ale nie w kafejce na piêæ
stolików. I trzeba takiej Kompetentnej Kadrowej grzecznie odpo-
wiedzieæ �dzieñ dobry�, mimo ¿e siê cz³owiekowi w¹troba prze-
wraca, jakby by³a g³upi¹.

Podejrzewamy, ¿e pani równie¿ musi stykaæ siê z osobami, na
które tak naprawdê patrzeæ pani nie mo¿e. ¯e przy s¹siednim
biurku siedzi kto�, od kogo nieustannie zaje¿d¿a stêchlizn¹, jak-
by siê ostatni raz my³ ze trzy tygodnie temu. Dwa pokoje dalej
ca³ymi dniami rozwi¹zuje krzy¿ówki nawiedzona nimfomanka,
na któr¹ nie ma mocnych, bo jest kochank¹ prezesa. A przez �cia-
nê facet, który nie do�æ, ¿e pozwala sobie odzywaæ siê do pani
podniesionym tonem, twierdz¹c, ¿e ma do tego prawo, bo jest
pani prze³o¿onym, to jeszcze publicznie wyra¿a pogl¹dy na te-
mat pani prywatnych decyzji. Szef wypytuje pani¹, czy kogo�
pani ma i ile pani zarabia na pozosta³ych etatach w innych fir-
mach, inny � czy ju¿ umeblowa³a pani sobie pani mieszkanie, a
jeszcze inny nie mo¿e oddaæ ksi¹¿ki, któr¹ po¿yczy³ od pani dwa
lata temu. Albo wrêczaj¹c pani s³u¿bowy list, oznajmia, ¿e oto
dosta³a pani list od kochanka. Albo obarczaj¹ pani¹ obowi¹zka-
mi, których pani umowa o pracê nie przewiduje, a nie p³ac¹ za
to. Albo bêd¹c w szpitalu po ciê¿kiej operacji, dowiaduje siê pani,
¿e jest pani umówiona na spotkanie z kontrahentem, które to spo-
tkanie odbêdzie siê trzeciego dnia po pani powrocie do domu.

Umowa o pracê to nie �lub ko�cielny.
(cenna wskazówka)

Niestety, niestety, na ³achudry nie ma skutecznego lekarstwa,
a przeciêtnie wra¿liwy cz³owiek nie jest w stanie siê na nich uod-
porniæ. Mo¿na oczywi�cie zmieniæ pracê, ale � bior¹c pod uwa-
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gê, ¿e procent chamów i idiotów w ka¿dym �rodowisku... etc.
� trzeba mieæ �wiadomo�æ, ¿e w nowej firmie trafi siê na bagno
takie samo albo jeszcze wiêksze. Jedyne, co mo¿na zrobiæ, to sta-
raæ siê jak najmniej mieæ z takimi do czynienia. Wy³¹cznie s³u¿-
bowo i to tylko wtedy, gdy jest to niezbêdnie konieczne. �Do
mnie s³u¿bowo: pani Janino. Piñæ s³ów nie chcem z panem ga-
daæ� � jak mawia³a ciocia Jania do swojego mê¿a, gdy mia³a do
niego uzasadnione pretensje. I przypominamy pani � lub infor-
mujemy, je�li jeszcze pani o tym nie wie � ¿e Kodeks pracy zo-
bowi¹zuje pracodawcê do poszanowania pani godno�ci i in-
nych pani dóbr osobistych.

A skoro jeste�my przy zagadnieniach prawnych, to pozwoli-
my sobie niniejszym zawiadomiæ pani¹, ¿e nie musi siê pani go-
dziæ siê na to, by pracodawca pani¹ wykorzystywa³, oszukiwa³
i manipulowa³ pani¹. Kodeks pracy nak³ada na niego okre�lone
obowi¹zki wobec pracowników, trzeba siê tylko zapoznaæ z tym
dokumentem, ¿eby wiedzieæ, do czego ma siê prawo i jak nie daæ
siê zrobiæ w konia.

Zasady krykieta nie stosuj¹ siê do wojny.
(pewien major o zasadach szkolenia

snajperów armii brytyjskiej)

Je�li pracodawca nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków,
mo¿na, a nawet trzeba, powiadomiæ o tym Pañstwow¹ Inspekcjê
Pracy, która funkcjonuje nie po to, ¿eby pracodawców g³askaæ po
g³ówkach, ale ¿eby ich karaæ za wszelkie nieprawid³owo�ci
i wykroczenia przeciw pracownikom. Istnieje tak¿e S¹d Pracy,
gdzie pokrzywdzony pracownik � na ogó³ skutecznie � mo¿e
dochodziæ swoich praw.

W tej sytuacji wcale nie musi byæ tak, ¿e na te 42 godziny ty-
godniowo, 190 w miesi¹cu i 2100 rocznie jest pani skazana. Ska-
zany mo¿e byæ kto� zupe³nie inny.

Jeszcze siê nie zdarzy³o, ¿eby kto� na ³o¿u �mierci powie-
dzia³: �Ach, ¿a³ujê, ¿e nie spêdza³em wiêcej czasu w biu-
rze�.

(H. Jackson Brown, Jr)
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PARDON, MADAME

CZY PANI LUBI PRACÊ?
W czasach, kiedy chodzi³am do szko³y, nie wypada³o byæ pra-

cowitym. Najgorsza rzecz, jak¹ móg³ o sobie us³yszeæ uczeñ, to
ta, ¿e jest pracowity. Ni¿ej jeszcze by³ tylko �sumienny�. Uczeñ
sumienny mia³ na siebie towarzyski wyrok �mierci. Szkolne Vir-
tuti Militari brzmia³o: zdolny, ale leniwy.

W naiwno�ci swojej s¹dzi³am, ¿e co� siê zmieni³o. Tymcza-
sem, patrz pani, na �wiecie en vogue jest migaæ siê od roboty. Dla
tych, którzy nie wiedz¹, co i jak � wydaje siê czasopismo �The
Idler�. Czyli �Leñ�. Wychodzi w Londynie i jest bezcennym �ró-
d³em rad, w jaki sposób pracowaæ mniej lub wcale, i to bezkar-
nie. Myli³by siê ten, kto by s¹dzi³, ¿e tylko debiutant znajdzie tam
co� dla siebie. Pismo bowiem prezentuje nie tylko wybiegi dla
nowicjuszy, ale te¿ sztuczki, które samotnemu odkrywcy zajê³y-
by ca³e lata do�wiadczeñ, specjalizacji i narazi³y na ryzyko utra-
ty posady.

Wybieg prymitywny, prosty i skuteczny: pan Kitwasiñski
wprawdzie wyszed³, ale wróci za chwileczkê. Zostawi³ przecie¿
p³aszcz i zapalone �wiat³o. Figa z makiem z pasternakiem! Kitwa-
siñski jest w domu, gdzie gapi siê w telewizor. Nie wywa¿a³ otwar-
tych drzwi, bo i po co, klucz do nich da³o mu ulubione pismo �
czyli �Leñ�.

Oczywi�cie taka sztuczka to sprawa dora�na. Czytelnicy mog¹
siê tak¿e dowiedzieæ, naukowo, jak cykaæ dni zwolnieñ okolicz-
no�ciowych, urlopy, �wiêta oraz choroby. Ucz¹ siê, jak prze-
mkn¹æ miêdzy przepisami i regulaminami. Taka ¿a³oba w Zjed-
noczonym Królestwie warta jest cztery dni wolnego. Podró¿ s³u¿-
bowa tak¿e jest mile widziana.

Taka prosta sprawa: nigdy nie daæ tego samego numeru tele-
fonu klientom i przyjacio³om. £a¿¹c od biurka jednego kolegi do
biurka drugiego kole¿ki i odbieraj¹c telefony do siebie, zape³nia
siê czas s³odkim nieróbstwem.

Stukaæ mo¿na tylko miêdzy
godzin¹ czwart¹ i szóst¹.
(wywieszka na drzwiach Zofii Na³kowskiej)
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Podobno jeden z najwa¿niejszych tekstów �Lenia� zosta³ po-
�wiêcony obchodzeniu siê z akcesoriami, które �uprzyjemniaj¹
czas pracy�. Mo¿e to byæ ekspres do kawy albo �liczna kole¿an-
ka. Wystarczy postaraæ siê o miejsce pracy po³o¿one do�æ dale-
ko od wspomnianych gad¿etów, a ju¿ przemieszczanie siê z jed-
nego miejsca w drugie doskonale zape³ni i zorganizuje czas pra-
cy.

Redaktorzy �Lenia� nie s¹ pionierami. W Stanach Zjednoczo-
nych wychodzi inne czasopismo, �Clack movement� � �Ruch
pró¿niaków�. Ta Miêdzynarodówka Gnu�no�ci ma filie rozsiane
po ca³ym �wiecie. Jej czo³owy ideolog nazywa siê Will Self, a jego
credo to cytat z Oscara Wilde�a: �Palê, poniewa¿ m³ody cz³owiek
taki jak ja powinien zawsze co� robiæ�.

I dodaje: �Niektórzy urodzili siê zmêczeni. Inni, bardziej zas³u-
¿eni, stali siê tacy przez praktykê�.

Manifestem tych wszystkich ludzi jest dzie³o Kanadyjczyka
Douglasa Couplanda �Pokolenie X�. Jego autor najwa¿niejszym
punktem �wiata czyni ³ó¿ko: �Jeste�my uczuleni na pracê. Zresz-
t¹ to niewielka szkoda, skoro jeste�my skazani na bezrobocie�.

To podobno pod wp³ywem ksi¹¿ki Couplanda Brian Wilson, so-
lista zespo³u �Beach Boys�, powiadomi³, ¿e zamierza oczekiwaæ
nowego tysi¹clecia bez opuszczania swojego domu.

Leniuchy, oskar¿ane o nihilizm i tumiwisizm, powo³uj¹ siê na
swojego idola, Izaaka Newtona, który odkry³ prawo powszechne-
go ci¹¿enia roz³o¿ony pod drzewem, patrz¹c na spadaj¹ce jab³-
ka.

Zaprawdê, zaprawdê, powiadam wam, je�li chcecie
us³yszeæ przypowie�æ o talentach, kliknijcie dwa razy
w ikonê monety.

(Biblia w Internecie)

Jest takie g³upawe okre�lenie: mieszane uczucia. Ja je w³a�nie
mam. W powszechnym odczuciu praca powinna utyt³aæ, zamor-
dowaæ i zanudziæ. A co, je�li kogo� praca po prostu bawi? Jeden
mój kolega, zachwalaj¹c syna, powiedzia³: � Bêdzie �wietnym
dziennikarzem � nie lubi pisaæ...

Pardon, madame, wyobra�my to sobie wspólnie. Micha³ Anio³
dostaje gêsiej skórki na widok czystych �cian Kaplicy Sykstyñ-



56

skiej. Rubinsteinowi ³eb urywa z ko³nierzykiem na widok fortepia-
nu. Szekspir rzuca pawia na my�l o czystej ryzie papieru. Hipo-
krates brzydzi siê chorymi.

Pracodawcy zadaj¹ mnóstwo pytañ kobietom, najmuj¹c je do
roboty. Czy maj¹ mê¿a? Bachory, których konstytutywn¹ cech¹
jest to, ¿e choruj¹? I ile wiosenek sobie liczymy? Czy kto� s³ysza³
o pracodawcy, który zada³ to jedno proste pytanie, które mo¿na
i nale¿y zadaæ? Brzmi ono: � Czy pani lubi pracê?

Tako rzecze Bakalarska.

Darwin, wype³niaj¹c ankietê, w rubryce �specjalne uzdol-
nienia� napisa³: �¯adne, prócz do interesów, jak �wiadczy
prowadzenie rachunków, za³atwianie korespondencji i bar-
dzo dobrze zainwestowane pieni¹dze�.
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Rozdzia³ V

£OBUZY, BLUSZCZE, FAJNI
FACECI I INNI TOKSYCZNI
KOCHANKOWIE

Odmawiam, ale niech pan nalega

Man kann singen, man kann tanzen, aber nicht mit den
Sassrancen.
(Mo¿na �piewaæ, mo¿na tañczyæ, ale nigdy z zasrañcami.)

 (Ignacy Daszyñski w parlamencie CK Austrii)

MAJKA: Mój syn nareszcie wróci³ z zielonej szko³y. Niby
zadowolony, ale siê nieszczê�liwie zakocha³ i chodzi smutny,
przygaszony. A¿ mi go ¿al.

LAURA: A dziwisz siê? Przecie¿ znasz smutek nieodwzajem-
nionej mi³o�ci.

M£OTU NA CZAROWNICE CZÊ�Æ WTORA
Sposoby leczenia Czarów

w sobie zamykaj¹ca
Questia, abo pytanie

do tej czê�ci nale¿¹ce:
Je�li siê godzi czarami czarów zbywaæ

abo je leczyæ?
Uwa¿aj¹c te trudno�ci nie widzi mi siê rzecz przystojn¹, ¿eby

czary czarami mia³y byæ leczone. A to z tej przyczyny, ¿e
czary nie mog¹ byæ uleczone, tylko z pomoc¹ szatañsk¹ (...).

(Jakub Sprenger, Henryk Justytor)

MAJKA: Pewnie, ¿e znam. Tylko ¿e dla Karola to ca³kiem
nowe do�wiadczenie.

LAURA: Mo¿esz siê zakochaæ setny raz, a w pewnym sensie
bêdzie to dla ciebie nowe do�wiadczenie. Ale to odkrywcze!
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MAJKA: Je�li o mnie chodzi, to chyba mam dosyæ tych �no-
wych do�wiadczeñ�. Nie z nadmiaru, tylko ¿e jak ju¿ siê raz na
sto lat zakocham � to w takim... tam... no... toksycznym kochan-
ku.

LAURA: Mam to samo. Jak podpadnê, to pod takiego, ¿e g³o-
wa spada i toczy siê z hukiem.

MAJKA: Jak wtedy, gdy ciê Marek Miller poprosi³, ¿eby� siê
za niego pomodli³a, bo kogo� takiego jak ty Pan Bóg wys³ucha
na pewno. Posz³a� do ko�cio³a, który masz najbli¿ej domu, i co
siê okaza³o? ¯e jest pod wezwaniem �wiêtego Augustyna.

LAURA: W dodatku ksi¹dz, importowany z Niemiec, mówi³
�Cycylia� oraz �czeszmy sze i radujmy�. To nie na mój tempe-
rament! Moje w¹tpliwo�ci, czy Panu Bogu dogadza modlitwa
agnostyka, a nawet ateisty, wzmog³y siê jeszcze bardziej. W tej
sytuacji postanowi³am wcieliæ w czyn has³a ekumenizmu i po-
sz³am do cerkwi. A cerkiew � Marii Magdaleny... a przed carski-
mi wrotami przechadza siê, wywijaj¹c kadzielnic¹, brat Abel, któ-
rego mia³am okazjê poznaæ w mêskim klasztorze prawos³awnym
w Jab³ecznej, gdzie � Hospody! Pamy³uj! � mieszka³am przez
dwa tygodnie.

MAJKA: Nie dziwi mnie to. Ze wszystkim tak mamy, ¿e Mro-
¿ek by nie wymy�li³. Z mê¿czyznami te¿.

LAURA: Podobno cz³owiek uczy siê na b³êdach, ale jednak
nie ka¿dy. Bo czy wszyscy faceci, z którymi mia³a� w ¿yciu do
czynienia, nie s¹ w pewnym sensie do siebie podobni?

MAJKA: Ka¿dy z nich ma taki b³ysk w oku, ¿e od razu wia-
domo, co to za charakterek.

LAURA: Krzaczasty (patrz Indeks...). I ³aduj¹c siê w taki
zwi¹zek, dobrze wiesz, w co siê pakujesz. A i tak rzucasz siê po
szyjê, a bywa, ¿e z g³ow¹. Czyli bez g³owy.

MAJKA: Tylko czy gdyby nie ten b³ysk, zainteresowa³aby�
siê nim w ogóle?

Mój ubogi ¿³obie, co ja widzê w tobie?!

(fragment jednej z najstarszych ludowych kolêd)

LAURA: Pewnie, ¿e nie. A wiesz, jedna moja kole¿anka stra-
ci³a zupe³nie serce do takiego homo simplex, który zaraz po tym
jak zlecia³ wypadkiem ze schodów, powiedzia³: �O-jejka, �lobi-
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³em siobie zia-zia�. Jako� sobie nie wyobra¿am siebie z takim
go�ciem, co to do ³ó¿ka wchodzi jak do konfesjona³u, wiosn¹
wywleka cz³owieka na dzia³kê i katuje go gotowaniem na kuch-
ni polowej, na pieni¹dze mówi pieni¹¿ki, �zdecydowa³em, ¿e
bêdziemy mieli drugie dziecko� i �cholera jasna, gdzie moja ko-
szula?!�. Ciekawa jestem, czy pl¹cze siê po �wiecie chocia¿ jed-
na kobieta, która pyta partnera: �Cholera jasna, gdzie mój biusto-
nosz?!�.

MAJKA: Ca³e mnóstwo.
LAURA: Takie kobiety s¹ bardzo, bardzo m¹dre. Facet a¿

trzeszczy pod ciê¿arem tej kobieco�ci. Tych biustonoszy, OZN-
ów, ostentacyjnego macierzyñstwa, polegaj¹cego na publicznym
karmieniu niemowlêcia.

MAJKA: To jest w³a�nie kwintesencja kobieco�ci, ten cyc na
wierzchu.

LAURA: Poza tym nie mam apetytu na d³ugie nocne rodaków
rozmowy: czyja praca jest wa¿niejsza.

MAJKA: Kto tu w ogóle jest wa¿niejszy.
LAURA: Tylko ¿e to siê odbywa pod takimi w³a�nie pretek-

stami.
MAJKA: Oczywi�cie. Ale czasem, mimo ca³ego przywi¹za-

nia do mojej samotno�ci, marzy mi siê normalny mê¿czyzna.
LAURA: No, Stwórca naprodukowa³a trochê tego towaru.

Odliczywszy inteligentnych inaczej, inaczej zorientowanych i za
m³odych.

MAJKA: W ten sposób prawie nic dla nas nie zosta³o. A pa-
miêtasz spinacz w poczekalni szpitalnej, który znalaz³a� pod
moim krzes³em akurat wtedy, gdy go potrzebowa³a�, a ¿adna
z nas nie mia³a?

LAURA: Tylko ¿e to my�lenie magiczne. Boby siê chcia³o tak
schyliæ jak po ten spinacz, i ¿eby ona tam by³a, ta mê¿czyzna,
potrzebna i profesjonalna jak Word 7.0. A tymczasem zawsze
znajdziesz takiego, jakiego akurat nie szukasz. Mo¿na postawiæ
dolara przeciwko orzechom, ¿e je�li w pude³ku zapa³ek jedna jest
spalona, to ty wyci¹gniesz w³a�nie j¹.

MAJKA: I dostaniesz prymitywny edytor tekstu ze �wietnym
arkuszem kalkulacyjnym. W dodatku faceci bez b³ysku w oku nie
zwracaj¹ na ciebie uwagi. A nawet jak zwracaj¹, to szybko od-
wracaj¹.
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LAURA: Bo siê boj¹.
MAJKA: Czego?
LAURA: Ciebie. Mnie. Takich kobiet jak my facet bez b³ysku

siê boi. ¯e mu powiesz, ¿e dzi� jego dy¿ur na garach. A jeszcze
jak zobaczy, ¿e ta twoja przyjació³ka tak samo walniêta jak ty, to
bêdzie ucieka³ z krzykiem. Robi¹c podwójny aksel i rittberger.

MAJKA: A po drodze tulup, lutz i piruet siadany.
LAURA: Majka, raich dich zucammen. Czyli we� siê w gar�æ.

On nie powie: kole¿anka. W oczach faceta ka¿da twoja znajoma
jest twoj¹ przyjació³k¹.

MAJKA: Przyjació³eczk¹. Przyjació³ka jeszcze za ma³o ciê
dyskredytuje.

LAURA: Zawsze mnie to doprowadza³o do sza³u. Nie widzia-
³am osoby ze dwie�cie lat, usi³ujê sobie przypomnieæ, sk¹d ja
znam to Scaramello, toczê wiêc kretyñsk¹ rozmowê o meteoro-
logii i stanie nawierzchni, a ten mi wyje¿d¿a z przyjació³k¹. Co
od razu ustawia mnie na pozycji infantylnej, egzaltowanej kre-
tynki, niezdolnej do jakiejkolwiek analizy w³asnych uczuæ.

MAJKA: A przyjació³ka ex definitione jest idiotk¹.
LAURA: I oczywi�cie jedyny temat, na jaki mo¿ecie rozma-

wiaæ, to on. Zdechnie z nudów, a zostanie w pokoju, kiedy od-
wiedzi ciê jaka� kuma, tak siê boi, ¿e go obgadacie, i tak strasz-
nie chce kontrolowaæ sytuacjê. I czegó¿ to siê on boi jeszcze?

MAJKA: ¯e na pierwsz¹ wizytê u jego matki za³o¿ymy bur-
delowe poñczochy, na górê topless, a do tego ró¿ow¹, skórzan¹
pilotkê.

Zachowuj siê tak dalej, zachowuj, to nigdy mê¿a nie znaj-
dziesz.
(typowa uwaga rodziców do córki w wieku dojrzewania)

LAURA: A to niedorozwojek. Przecie¿ wiem, co wypada,
a co nie, i tej pilotki nie zdejmê � wszak to pierwsza wizyta. Poza
tym przyniosê ze sob¹ p³etwy, ¿eby nie zadeptaæ pod³ogi. A jak
mam chandrê wiêksz¹ ni¿ Piotr P³aksin w mordobijskim powie-
cie, to nie pytam pana w sklepie z p³ytami, czego s³ucha, tylko
idê dopiero wtedy, kiedy mogê zacz¹æ kontaktowaæ siê z lud�mi.

MAJKA: I mówisz: �Przepraszam bardzo, wiem, ¿e to g³upio
zabrzmi, ale spokoju mi nie daje, czego¿ to pan s³ucha³ tydzieñ



61

temu?�. A potem siê dziwisz, ¿e gdy pytasz: �Przepraszam, czy
pan mnie pamiêta?�, cz³owiek patrzy na ciebie jak na kosmitê.

LAURA: Za to ty na pytanie: �Czy wybra³aby siê pani ze mn¹
na bankiet?�, odpowiadasz: �Z panem � wszêdzie� takim szep-
tem macicznym, ¿e facet natychmiast w pop³ochu daje ca³¹
wstecz: �A mo¿e by pani wola³a z panem Tomkiem?�.

MAJKA: To ja mu: �Pan Tomek interesuj¹cy mê¿czyzna, ale
za m³ody�...

LAURA: ...a on ci presto furioso rzuca drugie zaproszenie. Po
czym oddala siê espressivo con collera fortissimo impetuoso tut-
ta la forza vivace.

MAJKA: Ty natomiast na wywiadówce, gdy kolejny rodzic
mêczy wychowawczyniê, po co na plastykê trzeba dostarczyæ
gruby pêdzel, wyrywasz siê przed orkiestrê: �Ani chybi do gole-
nia�.

LAURA: W ten sposób ustali³y�my, ¿e nie umiemy byæ ano-
nimowe. A co z tego wynika dla tego cz³owieka, który my�la³,
¿e ma do czynienia z kim� bardziej konwencjonalnym?

MAJKA: On by lubi³, ¿eby twój �wiat krêci³ siê wokó³ niego.
LAURA: Mars siê krêci wokó³ S³oñca, a nie wokó³ Ziemi.

Jako� osi¹ ani twojego, ani mojego �wiata nie jest ¿aden facet. Co
nie znaczy, ¿e nie jest wa¿ny. Jest. Ale nie najwa¿niejszy. A wiesz
dlaczego? Bo to nie ten facet!

MAJKA: No dobrze, ale krzaczasty nie ma siê czego baæ.
Przecie¿ sam bez przerwy nosi p³etwy pod pach¹, na wszelki
wypadek.

LAURA: Taki siê boi, ¿e porzucisz go, zanim jemu my�l po-
rzucenia ciebie w ogóle przyjdzie do g³owy. I ¿e tak mu zapad-
niesz w rozum i serce, ¿e do koñca ¿ycia nie bêdzie móg³ siê od
ciebie uwolniæ. W ka¿dej nastêpnej bêdzie szuka³ ciebie, a �wiet-
nie wie, ¿e nie znajdzie.

MAJKA: Ja siê jednak upieram. Skoro jest krzaczasty, to nie
powinien wyobra¿aæ sobie ¿ycia z jak¹� idiotk¹.

LAURA: Eee, u nich to inaczej funkcjonuje. Stwórca przypa-
li³a bia³ko. À propos, na pewno pamiêtasz jedn¹ z moich ulubio-
nych scen filmowych. Oto bezrobotny aktor (Dustin Hoffman)
przebiera siê za kobietê i dziêki temu dostaje rolê w operze my-
dlanej. Wcielony w Dorothy, objuczony zakupami, zamierza w³a-
�nie wsi¹�æ do taksówki...
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MAJKA: ...gdy jaki� � jak by powiedzia³y feministki � mêski
szowinista ³aduje siê do wozu przed nim.

LAURA: I có¿ robi Dorothy, ta malu�ka? Wali mêsk¹ �winiê
w cymba³ siatami, wyrzuca z taksówki jak �miecia i odje¿d¿a
w sin¹ dal.

MAJKA: Czasem i ja siê tak zachowujê. Gdybym mia³a przy
sobie silne mêskie ramiê, to ono by wyrzuci³o takiego nacha³a
z samochodu. A tak muszê sobie radziæ sama.

LAURA: A pomy�l tylko, co do tej pory napisa³y�my w tej
ksi¹¿ce. Spójrz na to ch³odno, mêskim okiem. Ju¿ ¿aden normal-
ny facet nie zwróci na ciebie uwagi. W ¿yciu. Spytaj pana, który
podczytuje tê ksi¹¿kê.

MAJKA: A mo¿e to my oczekujemy niemo¿liwego?
LAURA: Wiem, z kim by nale¿a³o, ¿eby by³o bezpiecznie,

spokojnie i pewnie. Wiem, ¿e zupa mleczna jest zdrowa, po¿yw-
na i nie powinna mi zaszkodziæ, ale czego� jej, psiakrew, nie lu-
biê. Wystarczy, ¿e o niej pomy�lê, a ju¿ mam ochotê zwomito-
waæ na akapit. I to jest dopiero dysonans poznawczy, jak st¹d do
Ko³omyi.

Ludzkie miêso nie s³u¿y jednak rybo¿ercom: 18 kwiet-
nia 1935 roku schwytano w okolicach Sydney ¿ywego
4,5-metrowego rekina tygrysiego, którego umieszczo-
no w akwarium Coogee. Po up³ywie doby rekin zacz¹³
szaleæ, uderzaj¹c o �ciany akwarium, po czym zwy-
miotowa³ muskularn¹ mêsk¹ rêkê. (...) W dzieñ pó�-
niej rekin pad³ z powodu zatrucia ludzkim miêsem.

(Vitus B. Dröscher, �Rekiny i p³aszczki�)

MAJKA: Kiedy� mia³am takiego narzeczonego, nawet wygl¹-
da³ na sensownego, ale � jak siê okaza³o � do czasu, wiêc rozpa-
d³o siê. W pewnym momencie on zaproponowa³, ¿eby�my razem
zamieszkali, co wtedy uwa¿a³am za spe³nienie moich oczekiwañ.
Nic z tego na szczê�cie nie wysz³o, ale przy tej okazji u�wiado-
mi³am sobie, ¿e mam mnóstwo starokawalerskich nawyków i ¿e
chyba nie umia³abym z nich zrezygnowaæ. Dosz³am do wniosku,
¿e sta³a obecno�æ mê¿czyzny by mi przeszkadza³a.
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LAURA: I to s¹ te wzglêdne zalety samotno�ci: robisz to, na co
masz ochotê, nie musisz chodziæ z wci¹gniêtym brzuchem, za to
mo¿esz snuæ siê w samej bieli�nie przez okr¹g³¹ dobê i nie urazi
to niczyjego poczucia estetyki ani nie zostaniesz pos¹dzona o ja-
kie� zamiary. Je�li masz ochotê nie spaæ pó³ nocy, to nie musisz
nikomu t³umaczyæ dlaczego, ani siedzieæ przy os³oniêtej lampie.
Nikt ciê nie mêczy, dlaczego masz tak¹ skrzywion¹ minê. A obiad
gotujesz i podajesz wtedy, kiedy ty jeste� g³odna, a nie jaki� facet.
Na przyk³ad ko³o pierwszej w nocy. Albo nie gotujesz wcale.

MAJKA: Poza tym, jak siê ma dzieci, to problem mê¿czyzny
na sta³e zaczyna nabieraæ zupe³nie innego wymiaru.

LAURA: Nie tylko na sta³e, ale w ogóle. Bo on mo¿e byæ
�wietny dla ciebie, ale nie dla twoich dzieci. Najstarszym zawo-
dem �wiata jest macierzyñstwo.

MAJKA: Po jakim� czasie ¿ycia w samotno�ci zapominasz,
jak to jest byæ z kim�. Ju¿ w³a�ciwie nie potrzebujesz podpory ani
partnera, bo siê nauczy³a� sama sobie byæ podpor¹ i partnerem.
Samotne ¿ycie zaczê³a� traktowaæ tak samo normalnie, jak przed-
tem ¿ycie z facetem, w stadzie.

LAURA: A tu pojawia siê jaki� ch³op i burzy ci z trudem zbu-
dowany ³ad. Ale siê zaanga¿owa³a� uczuciowo i chcesz z nim
byæ. Zreszt¹, nie oszukujmy siê, chcia³aby�, ¿eby kto� siê tob¹ po
prostu zaopiekowa³, podj¹³ od czasu do czasu jak¹� decyzjê albo
� gdy dopadnie ciê zwyk³a chandra � przytuli³ ciê i powiedzia³
nawet takie nic nie znacz¹ce: �Nie martw siê, wszystko bêdzie
dobrze�.

MAJKA: W³a�nie. Nic nie znacz¹ce.
LAURA: Tego nie ma w ¿adnym kodeksie postêpowania cy-

wilnego damsko-mêskiego, ale s¹d ma obowi¹zek pouczyæ po-
wódkê, ¿eby nie zazdro�ci³a kole¿ance.

MAJKA: A w³a�ciwie obydwie powódki, bo i pani Bakalar-
skiej to dotyczy.

LAURA: Proszê zatem nie zazdro�ciæ kole¿ance. ¯e niby ma
siê do kogo przytuliæ i kto� jej powie takie nic nie znacz¹ce �Nie
martw siê, wszystko bêdzie dobrze�. Bo w tym ca³y jest amba-
ras, ¿e mê¿czy�ni nie wiedz¹, co powiedzieæ i jak naprawdê za-
reagowaæ, kiedy rzeczywi�cie masz Rozpad Podstawowych
Struktur Osobowo�ci.
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MAJKA: Od tego jest przyjació³ka.
LAURA: On mo¿e (ewentualnie) odkrêciæ s³oik, wynie�æ CI

�mieci, przelecieæ siê po piwo...
MAJKA: ...i w ogóle przelecieæ.
LAURA: I miêdzy innymi dlatego w³a�nie jest to gonitwa za

cieniem.
MAJKA: Ci¹gle oczekujemy od innych ludzi, ¿e dadz¹ nam

co�, czego daæ nie mog¹. Firma nie prowadzi. Tych uczuæ, któ-
rych akurat potrzebujesz, nie ma w magazynie. Nie zamówili.
My�leli, ¿e to siê nie bêdzie sprzedawaæ.

LAURA: Wróæ to tempo. Przecie¿ kochasz tego faceta... wiêc
w tym ca³ym uwik³aniu w ogóle nie bierzesz pod uwagê rzeczy
najwa¿niejszej: ¿e jego przera¿aj¹ twoje emocje. Oni ekspresji
uczuæ boj¹ siê bardziej ni¿ ojca, wiêzienia i dentysty.

MAJKA: Zamiast pocieszenia, uspokojenia, zrozumienia ite-
de us³yszysz zatem: 1) rady natury ogólnej, 2) pytania, 3) kaza-
nie, 4) b³yskotliw¹ radê, ¿eby� przesta³a histeryzowaæ.

LAURA: A jak! Kto nie s³ysza³ tekstu: �Przecie¿ to by³o do
przewidzenia, przez ciebie znowu siê nie wy�piê� � wyst¹p!

MAJKA: �Cholera, przecie¿ ja rano do pracy wstajê, a ty mi
tu pierdami dupê zawracasz!...�

LAURA: �O Jezu. Nie p³acz, przecie¿ to nic nie pomo¿e.
Przez ciebie ju¿ mam mokr¹ ca³¹ koszulê�.

MAJKA: No pewnie. Ty p³aczesz przeciwko niemu.
LAURA: W pewnym sensie tak jest. A wiesz dlaczego? Bo on

uwa¿a, ¿e jest twoim Absolutem. Twój Weltschmertz musi, po
prostu musi byæ zwi¹zany z nim. On to odbiera tak, ¿e ty, p³acz¹c,
obwiniasz go.

MAJKA: Czyli jednak zdaje sobie sprawê, ¿e nie daje ci cze-
go� bardzo wa¿nego. Ma w zwi¹zku z tym poczucie winy, wiêc
przerzuca j¹ na ciebie. No, a poza tym oni to bior¹ dos³ownie.

LAURA: Oczywi�cie, bo skoro mówiê, ¿e mi nadoje³o odie-
watsia i rozdiewatsia, to znaczy, ¿e ju¿ kupi³am od jakiego� Ukra-
iñca na bazarze czterdziestkê pi¹tkê i za chwilê, na oczach dar-
mowej publiczno�ci...

MAJKA: ...oniemia³ej gawiedzi...
LAURA: ...przy³o¿ê j¹ sobie do skroni.
MAJKA: Ka³asznikowa.
LAURA: Mo�dzierz.
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MAJKA: We� ty siê zdyscyplinuj.
LAURA: U mnie to moment. Ustali³y�my zatem, ¿e kochasz

tego barana, do którego wracamy.
MAJKA: A kiedy faceta kochasz, to zwi¹zek na przychodne

przestaje ci wystarczaæ, to nie jest to, czego oczekujesz. Jedno-
cze�nie masz �wiadomo�æ, ¿e sta³y zwi¹zek te¿ nie jest taki do-
bry. Masz masê w¹tpliwo�ci, nie wiesz, czy umia³aby� zmieniæ
swoje ¿ycie i dostosowaæ je do drugiego cz³owieka. Na dodatek
z takim baga¿em do�wiadczeñ ju¿ wiesz, jakich komplikacji
mo¿esz siê spodziewaæ, przewidujesz wypadki na dziesiêæ ru-
chów naprzód i prorokujesz, ¿e siê nie uda.

LAURA: I zachowujesz siê jak kobieta na jezdni. To wejdzie
na ulicê, to siê cofnie na chodnik. A kierowcy tr¹bi¹. Boby siê
chcia³o krew wypiæ, a dziurki nie zrobiæ.

MAJKA: A z mê¿czyzn¹ mo¿esz byæ tylko albo na przychod-
ne, albo na sta³e, trzeciego wyj�cia nie ma... To znaczy jest � ¿yæ
samotnie. A to te¿ nie jest dobre.

Cokolwiek zrobisz � bêdziesz ¿a³owaæ.

(Pytia z Delf)

LAURA: Jest czwarte wyj�cie: kupiæ pó³ metra gumy i strze-
liæ sobie w ³eb. Ale ta sprawa ma jeszcze jeden aspekt. Oto jeste�
nara¿ona na prostackie zaloty rozmaitych... tam... no. Stanowisz
³atwy cel. Przecie¿ jeste� sama. A nikt siê nie zastanawia, dlacze-
go tak jest.

MAJKA: Gorzej nawet. To oznacza, ¿e jest jaki� feler w to-
bie.

LAURA: Je�li on ciê zostawi³, to widocznie mia³ powody.
A je�li ty jego � to jeste� pod³¹ egoistk¹. Ale ja nie o tym chcia-
³am mówiæ. Chodzi o to, ¿e taki zalotnik-amator jest w�ciek³y, bo
w jego przekonaniu ty masz obowi¹zek pozytywnie reagowaæ.

MAJKA: Pewnie, trafia ci siê taka okazja! Powinna� od razu
bez namys³u rzuciæ siê facetowi na szyjê.

LAURA: I ten niesamowity brak wyobra�ni! Dzwoni taki �
a mo¿e obiad? A mo¿e kolacja? Tymczasem ja mam akurat ty-
dzieñ, w którym w slalomie miêdzy dzieckiem a sprawami zawo-
dowymi nie wiem ju¿, gdzie mam przód, a gdzie ty³, ze zmêcze-
nia nie mogê je�æ i my�lê: nawet ¿adnej k¹pieli, tylko umyjê koñ-
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cówki i do wyra. A ten swoje: �To mo¿e chocia¿ umówimy siê
na piwo?�.

MAJKA: Bo ty piwa w ¿yciu nie pi³a�.
LAURA: Zw³aszcza osobi�cie nawarzonego. �Rozumiem, ro-

zumiem � powiada taki znawca kobiet � nie chce ci siê wycho-
dziæ z domu. To ja do ciebie wpadnê�. I takie to dialogi na cztery
nogi, ty jeste� coraz mniej uprzejma, w koñcu ca³kiem niemi³a,
bo nie masz czasu ani ochoty na jakie� romanse intercity, a i tak
wreszcie pada pytanie: �K³adziesz dziecko spaæ o dziewi¹tej? To
siê przecie¿ mo¿emy umówiæ na dziesi¹t¹�.

MAJKA: To i tak nie�le. Mnie kiedy� taki jeden... oznajmi³
przez telefon: �To ja wpadnê dzisiaj�. Wiêc pytam grzecznie oraz
uprzejmie: �O której?�. A on: �Nie wiem, ale to przecie¿ wszyst-
ko jedno, BO TY I TAK SIEDZISZ W DOMU�.

LAURA: A wiesz, Wanda T., która przed wojn¹ zdokumento-
wa³a w³asn¹ skór¹ ca³ego �Skamandra� � gdy podrywa³ j¹ jaki�
facet, który zupe³nie, ale to zupe³nie jej nie odpowiada³, mówi³a:
ODMAWIAM, ALE NIECH PAN NALEGA.

MAJKA: Ty by� spróbowa³a tak powiedzieæ.
LAURA: Oczywi�cie, ¿e spróbowa³am.
MAJKA: Z jakim skutkiem?
LAURA: W najlepszym wypadku, ¿e to taka kokieteria.

W trochê gorszym, ¿e kobiety lubiê, nawet wolê. No i przecie¿
nie wiem, co tracê.

MAJKA: Ten mój niby-narzeczony, czy jak go tam nazwaæ...
Jaki� czas temu pojawi³ siê po paru miesi¹cach przerwy... I Anka
mnie spyta³a: �Mamo, po co on w³a�ciwie przyszed³?�. �¯eby
powiedzieæ, ¿e mnie kocha�. A ona, znaj¹ca przecie¿ burzliwe
koleje tego zwi¹zku, zada³a kolejne pytanie: �Jak to mo¿liwe, ¿e
komu� siê po pó³ roku przypomnia³o, ¿e kocha?�.

LAURA: W tym miejscu powinna� mu wstawiæ tê dedykacjê,
któr¹ sobie wymy�li³, ¿e dostanie razem z t¹ ksi¹¿k¹. I ¿e siê bê-
dzie zaczyna³a: �Kochanemu...�.

MAJKA: Wypi³ mi ten drakuleñka ca³¹ krew i dziurek po-
robi³ przy tym tyle, ¿e mózg mam jak ser szwajcarski, a ja mam
mu pisaæ dedykacje? Chyba ¿e zaczyna³aby siê: �Toksycznemu
kochankowi�. Poza tym wtedy ¿ona na pewno by mu zafundo-
wa³a ca³kowity rozdzia³ od sto³u, ³o¿a i wszystkiego. Dzwonisz
do takiego na komórkê przytomnie w samo po³udnie, a on ci
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szepcze konspiracyjnie i nerwowo: �Nie mogê teraz z tob¹ roz-
mawiaæ, bo jestem w domu, zadzwoniê pó�niej�, i pierdut! s³u-
chawk¹.

LAURA: I nawet mu nie przyjdzie do g³owy, ¿e mo¿e w³a�nie
z³ama³a� nogê i dzwonisz ze szpitala. Staæ go tylko na to sotto
voce.

MAJKA: Bo mo¿na takiej ¿ony nie kochaæ, zdradzaæ na pra-
wo i lewo, upokarzaj¹c j¹ w ten sposób strasznie, albo � i nie
wiem, co gorsze � mieæ przez wiele lat jedn¹ sta³¹ kochankê i
ok³amywaæ i upokarzaæ je obie... to jest dopiero szmaciarstwo...
Mo¿na nawet kiedy� wreszcie od tej ¿ony odej�æ, choæ to jed-
nostkowe wypadki, bo to oznacza ca³kowite przemeblowanie
¿ycia i rezygnacjê ze swoich ulubionych kapciuszków, ale kiedy
to ¿ona mu powie, ¿e ma do�æ i niech siê wynosi albo wyniesie
siê sama, to mu siê wali ca³y �wiat.

LAURA: Cios w splot s³oneczny jest wtedy, kiedy to kobieta
siê zawinie.

MAJKA: I wtedy pada pytanie: �Kogo� masz?!�.
LAURA: To nie do pomy�lenia, ¿e mo¿na tak ma³o strategicz-

nie odej�æ po prostu w niebyt. Wtedy on siê pociesza: tamten
drugi ma na pewno wiêksz¹ kasê. Zreszt¹ wiêkszo�æ kobiet to nie
takie lebiegi jak my i najpierw sobie zabezpieczy ty³y. Ma kogo-
kolwiek, ale ma. M¹dro�æ ¿yciowa, od której ja siê zreszt¹ odci-
nam, polega na tym, ¿eby p³ynnie przesi¹�æ siê z jednych kolan
na drugie. A ty siê tak odgra¿asz, odgra¿asz, ale gotowa mu je-
ste� daæ nie tylko dedykacjê...

MAJKA: Chcia³a� powiedzieæ: idiotko.
LAURA: Gdzie¿bym �mia³a!...
MAJKA: Dobra, dobra... Ale on jest krzaczasty jak cholera...
LAURA: Krzaczasty to on mo¿e i jest. I oczywi�cie jest siê

z ch³opem nie po to, ¿eby siê wymêczyæ i wynudziæ. À propos
s³onia: zadzwoni³ do ciebie na przyk³ad przed Wigili¹?

MAJKA: Przecie¿ wiesz, ¿e nie o to chodzi.
LAURA: Przecie¿ wiem. Przecie¿ wiem, ¿e nie chodzi o ¿y-

czenia, tylko o �lad zainteresowania, nie od �wiêta. Przecie¿
wiem, ¿e przyleci o drugiej w nocy, jak sam bêdzie tego potrze-
bowa³. Przecie¿ wiem, ¿e w ci¹gu tych dwóch lat nie otrzyma³a�
od niego ani razu pomocy, której tak bardzo potrzebowa³a�. Po-
jawia siê i znika jak Murzynka na przej�ciu dla pieszych, kiedy
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mu wygodnie. A ty siê na to godzisz. Chcesz byæ tylko odpoczyn-
kiem wojownika?

MAJKA: Nie chcê. Ale nie umiem siê od niego uwolniæ.
LAURA: Takie có� � nawet nie wiem jak to nazwaæ, bo prze-

cie¿ to nie jest zwi¹zek � tylko ciê zuba¿a. On jest taki krzacza-
sty jak ja hinduska tancerka. Ja bym go powiesi³a za te krzaki.
Krzaczasty opiekuje siê swoj¹ kobiet¹, wszystko jedno, czy ona
jest ¿on¹, kochank¹, matk¹ czy córk¹. I doprawdy nie o to cho-
dzi, ¿eby za ciebie prze¿y³ to ¿ycie. Twój niby-narzeczony nie
jest wart nawet jednego mojego zdania, a rozmawiam o nim tyl-
ko dlatego, ¿e zapewne co która� czytelniczka tej ksi¹¿ki te¿ ma
podobnego niby-narzeczonego. A swoj¹ drog¹, jak tu nie s¹czyæ
dziecku jadu na tematy damsko-mêskie?

MAJKA: Chyba nawet niespecjalnie trzeba. Wygl¹da na to,
¿e ono ma wiêcej rozs¹dku ode mnie. �To ty, mamo, nie wiesz,
¿e takim facetom wystawia siê walizki za drzwi?� � skomento-
wa³a go kiedy�. Ja siê roz¿ali³am, ¿e on nie ma u nas nawet jed-
nej swojej rzeczy, a ona: �To i lepiej�.

LAURA: Nie ma ¿artów z filozofi¹, moja ty Pietrowna Zofio.
Ta sobie da radê w ¿yciu.

MAJKA: Teraz Osoba, Która Czyta Tê Ksi¹¿kê, pomy�li, ¿e
nie lubimy mê¿czyzn.

LAURA: Ale¿ lubimy, proszê pani. I proszê pana tak¿e. Lu-
bimy nawet bardzo. Tylko mi powiedz: czy mia³a� do czynienia
z mê¿czyzn¹, który ciê nie zawiód³?

MAJKA: Nie, niestety. Kiedy� nawet zada³am sobie pytanie,
czy przypadkiem nie mam zbyt du¿ych wymagañ? Ale czy ocze-
kiwanie od faceta, ¿e bêdzie odpowiedzialny i bêdzie mia³ �wia-
domo�æ tego, ¿e aby zwi¹zek by³ udany, musi byæ w nim dobrze
obojgu partnerom, to zbyt du¿e wymagania?

LAURA: No w³a�nie: man kann singen, man kann tanzen, aber
nicht mit den Sassrancen.

MAJKA: Mimo to nieustaj¹co mam nadziejê, ¿e siê kiedy�
zakocham w mê¿czy�nie, który bêdzie siê troszczy³ o mnie tak
samo jak o siebie i który oczekuj¹c ode mnie, ¿e bêdê na ka¿de
jego zawo³anie, sam bêdzie na ka¿de moje. ¯e da mi mniej wiê-
cej tyle samo, ile ode mnie dostanie, mówi¹c krótko.
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Bez mi³o�ci siê nie sprzedam!
(Magdalena Samozwaniec, �Na ustach grzechu�)

LAURA: Pozwolê sobie zaprorokowaæ, ¿e wtedy by³aby�
gotowa zrezygnowaæ ze swoich starokawalerskich nawyków.
W ogóle by� o nich zapomnia³a.

MAJKA: I tak min¹ ze cztery lata ekstazy... kiedy to Mars bê-
dzie siê krêci³ wokó³ Ziemi, bo uznasz, ¿e to ten facet... A¿ pew-
nego dnia on powie, ¿e zrobi³ CI zakupy.

Je¿eli dzia³anie suggestji u hipnotyzowanego os³abnie,
lub wogóle zniknie (...) wówczas zahipnotyzowany wra-
ca do opamiêtania. Rozczarowanie, zgryzota, ¿al, mog¹
w takim wypadku ³atwo przemieniæ mi³o�æ w niena-
wi�æ.

(August Forel, �Zagadnienia seksualne w �wietle nauk
przyrodniczych, psychologji, higjeny i socjologji�)

LAURA: I ¿e, cholera jasna, dlaczego nigdy nie ma kawa³ka
chleba w tym domu.

MAJKA: I ¿e on ciê¿ko pracuje. I gdzie s¹ jego skarpetki.
LAURA: Tam, gdzie je po³o¿y³e�, KOCHANIE.
MAJKA: Jeszcze tylko tego brakowa³o, ¿ebym ja pilnowa-

³a twoich skarpetek.
LAURA: Przecie¿ widzisz, ¿e jestem zajêta czym innym.
MAJKA: Bo ja nie mam nic innego do roboty, tylko zajmo-

waæ siê twoimi skarpetkami zakichanymi.
LAURA: Twoimi, ca³ymi, zakichanymi.
MAJKA: I w ogóle ty mi tak nie klikaj!
LAURA: A ten kwiatek to ci nied³ugo zdechnie.
MAJKA: We� siê odczep od mojego kwiatka. Lepiej by� umy³

wannê po sobie.
LAURA: Zobacz, co przez ciebie zrobi³em!
MAJKA: Gdyby� siê interesowa³, co siê dzieje w domu, to-

by� wiedzia³, ¿e w torebce po cukrze trzymam bu³kê tart¹.
LAURA: Jeszcze chwila, a zgnijesz od tego nicnierobienia!
MAJKA: I co z tego, ¿e my o tym wiemy?!
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LAURA: Nic. Rien. Nothing. Nichts. Niente. Na tym w³a�nie
polega to nieszczê�cie kardiologiczne.

MAJKA: ¯e cz³owiek niby taki m¹dry, a jak co do czego, za-
pomina, jak to by³o za ka¿dym razem. Wiesz co? Mo¿e to i lepiej?

LAURA: Widzia³a�, jaki ten organizm rozgarniêty?

Rozgarniêty. Jak kupa li�ci.
(odzywka m³odzie¿owa)

PARDON, MADAME

PRAWIE WSZYSTKIE POWODY, DLA KTÓRYCH
SETKA MOCNEJ KAWY Z PRZYJACIÓ£K¥ JEST
LEPSZA OD MÊ¯CZYZNY

Setka Mocnej Kawy z Przyjació³k¹ (SMKzP) nie wydaje z sie-
bie ha³a�liwie okrzyku: A gdzie moje skarpetki?!

SMKzP nie prorokuje zjadliwie: A ten kwiatek to ci nied³ugo
zdechnie!...

SMKzP nie ma mamusi i tatusia, rodzeñstwa, dzieci z poprzed-
niego ma³¿eñstwa i narzeczonej w ogólniaku.

SMKzP nie k¹pie siê upojnie, kiedy tobie koniecznie potrzeb-
na jest ³azienka.

SMKzP nie gada godzinami przez telefon.
SMKzP nie wstawi ci do lodówki kartonu po soku z telepi¹cy-

mi siê na dnie piêcioma kroplami napoju.
SMKzP nie snuje siê nabzdyczona, gdy chcesz zrobiæ damskie

party.
SMKzP nie powie ci, gdy zakomunikujesz, ¿e w³a�nie pêk³a

rura w ³azience: Ja jestem redaktor (doktor, prawnik, muzyk
.................. skre�liæ, wstawiæ w³a�ciwe), a nie hydraulik.

SMKzP nie ziewa ostentacyjnie, gdy cz³owiek chce sobie po-
czytaæ o drugiej wieczorkiem w ³ó¿ku.

SMKzP nie powie ci: To jest typowo kobiecy sposób rozumo-
wania.

SMKzP nie klei samolocików.
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SMKzP nie gromadzi wycinków z gazet.
SMKzP nie krzyczy, gdy siê zadra�nie no¿em: Jestem ranny!
SMKzP nie rzuci na pod³ogê mokrego, zwiniêtego w gulê rêcz-

nika.
À propos: SMKzP nie wytrze siê twoim rêcznikiem, a je�li ju¿

nawet, to zatrze �lady.
SMKzP nigdy, przenigdy ci nie powie: Wiedzia³em! Przez cie-

bie znowu siê nie wy�piê. O Jezu, nie p³acz, ju¿ mam przez cie-
bie mokr¹ ca³¹ koszulê. A w ogóle, ja rano idê do pracy, a ty mi
tu pierdo³ami zawracasz g³owê!...

SMKzP nie powie ci tak¿e z pewno�ci¹: Och, nie p³acz, prze-
cie¿ to nic nie pomo¿e.

SMKzP nie zamieni siê na zakupach w kulê u nogi, w dodatku
kulê zrzêdz¹c¹, upierdliw¹ i naci¹gaj¹c¹ a to na piwo, a to na tru-
skawki w styczniu.

SMKzP nie wyjdzie w trakcie k³ótni, trzaskaj¹c drzwiami (wyj-
�cie bez trza�niêcia by³oby ma³o szykowne).

SMKzP nie zauwa¿y po czterech latach ekstazy: Cholera, dla-
czego nigdy nie ma kawa³ka chleba w tym domu?!

SMKzP nie zostawi podniesionej deski na sedesie.
SMKzP nie opowiada, jak to ona ciê¿ko pracuje i przynajmniej

w domu chce mieæ chwilê spokoju.
SMKzP nawet nie pomy�li, ¿e ta twoja przyjació³ka jest tak

samo walniêta jak i ty.
SMKzP nie pluje po kafelkach.
SMKzP nie prze³¹czy ci �Benny Hilla� na inny kana³, gdzie leci

jakie� intelektualne pitu-pitu, wbijaj¹c przy okazji szpilê, jakoby
staæ ciê by³o na wiêcej.

SMKzP nie zabierze ci pilota od telewizora.
SMKzP nie zabierze ci tak¿e poduszki, ¿eby mieæ wy¿ej, bo

czyta.
SMKzP nie poda ci gazety w takim stanie, ¿e po pierwszej stro-

nie nastêpuje siódma, po dziesi¹tej � szósta, a repertuary s¹ wy-
rwane.

SMKzP nie przyjdzie do ciebie z pretensjami, w chwili, gdy usi-
³ujesz wymieniæ kran, ¿e siê wcale nie interesujesz jej sprawami.

SMKzP w ¿yciu nie wymy�li sformu³owania: Wynios³em CI
�mieci.

SMKzP nie chrapie.
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SZTUKA KONWERSACJI,
CZYLI HASSLIEBE

Lewa noga s³u¿y do tego, ¿eby o niej pamiêtaæ i ni¹ nie wsta-
waæ. Ja wsta³am. Ka¿demu mo¿e siê zdarzyæ, nie? Zw³aszcza
nam, biedakom, z przemieszan¹ lateralizacj¹, czyli poprzestawia-
nymi pó³kulami. Mam na my�li mózgowe.

Poranki w ogóle nie s¹ moj¹ ulubion¹ por¹ dnia. Wschód s³oñ-
ca jest atrakcyjny pod warunkiem, ¿e siê go ogl¹da z drugiej stro-
ny, nie k³ad¹c siê spaæ. A tu ledwo otworzy³am oczêta, stwierdzi-
³am, ¿e Osobnik Zakontraktowany, wstaj¹c, zwali³ na mnie swoj¹
ko³drê. To ju¿ wiem, czemu �ni³y mi siê koszmary. Zawlok³am
grzeszne cia³o do kuchni. Oba czajniczki by³y wype³nione zielo-
n¹ herbat¹. Pfuj.

� S³uchaj no, kochanie � rzek³am, czerpi¹c ten typ dialogu z
�Dynastii�. � Czy mogliby�my dokonaæ chwilowego podzia³u ma-
j¹tku?

� Bo co? � spyta³ OZ hardo.
� Bo nie mam w czym sobie zaparzyæ herbaty.
� Wielkie rzeczy, czajniczka nie ma! To we� kubek! No i o co

chodzi! S³uchaj, a mo¿e ty bêdziesz tego...
Noo, bracie, jakie wej�cie, taka odzywa:
� Ale¿ ty jeste� prymitywny.
� Ja?
� A kto, ja? Jest tu jeszcze kto�? Masz wyobra�niê dziêcio³a!

Biologista!
� O¿eni³em siê z idiotk¹, która nawet nie umie siê k³óciæ!
� Intelektualysta z Woly!
� Nawet moja poprzednia ¿ona...
� No, to myk! Akurat czeka na ciebie! Nareszcie kobita rozkwi-

t³a, to potrzebuje k³opotu!
� Psychiczny samiec! Ty by� wykastrowa³a Rasputina!
� Gdyby by³ taki beznadziejny, to pewnie! Wszystkie twoje

¿ony by³y straszne, tylko ty jeden spolegliwy!
� Kiedy wreszcie sobie pójdziesz? Wszystko mi leci z r¹k! O,

o, ju¿ mnie nerka boli!
� Szanta¿ysta!
Wysz³am z domu, dla efektu trzaskaj¹c drzwiami, i uda³am siê

do sklepu, ¿eby kupiæ sobie bu³ê � kwaterê opu�ci³am wszak bez
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�niadania. Ju¿ dobija³am do kasy, kiedy jaka� baba wepchnê³a
przede mnie swój wózek:

� Ja tu sta³am.
W³a�nie tego by³o mi trzeba!
� To czemu nie powiedzia³a mi pani o tym, odchodz¹c?
Wtedy ona wycofa³a siê na koniec kolejki:
� Ale¿ proszê, mnie tam wszystko jedno.
No i upokorzy³a mnie baba.

URODA
�Wolê brzydotê, jest bli¿ej krwiobiegu� � pisa³ Stanis³aw Gro-

chowiak. Profesjonalizm, jak wiadomo, polega na udowodnieniu
dowolnej tezy, nawet je�li ona zaprzecza logice i praktyce ¿ycia.
Na przed³u¿eniu my�li Grochowiaka znajdujemy przys³owie an-
gielskie mówi¹ce o tym, ¿e �Piêkno nie siêga poza naskórek�.
Rzeczywi�cie. Pardon, madame, czy zdarzy³o siê pani, ¿eby kto�
obejrza³ siê na ulicy za jej wytworn¹ inteligencj¹, wdziêkiem,
talentem, erudycj¹, o s³odkim charakterze nie wspominaj¹c? Bo
mnie nie. Za to z innych powodów � i owszem.

Uroda to jest to, co chroni czê�æ
m³odych koci¹t przed utopieniem.

Grochowiak sobie u³atwia³. Brzydota jest ³atwiejsza do opisa-
nia. W moim popl¹tanym ¿yciorysie uczêszcza³am na kursa fran-
cuskiego do pewnego Francuza. Na jednej z pierwszych lekcji ten
pan postanowi³ wprowadziæ przymiotnik �brzydki�. Laid, laid �
powtarza³, ale ci, którzy wcze�niej nie zetknêli siê z tym s³owem,
nie pojmowali, o co mu chodzi. Wreszcie pan, zdesperowany,
ujmuj¹c w szczypczyki biologiczne r¹bek swojej koszuli, powie-
dzia³:

� Ma robe est laide!
� Ach nie, sk¹d¿e! � zakrzyknêli kursanci nieszczerze.
Pardon, madame; niech siê pani nie da nabraæ tym, którzy pani

wmawiaj¹, ¿e najbardziej ceni¹ inteligencjê, dowcip, odpowie-
dzialno�æ, lojalno�æ itp. To siê statystycznie nie potwierdza.

Pytanie problemowe: lepiej byæ piêkn¹ czy m¹dr¹? Tak jest!
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Wygra³a pani T-shirt, komplet gumek do wecków firmy Semperit
oraz korkoci¹g. Odpowied� prawid³owa brzmi: piêkn¹, poniewa¿
mê¿czy�ni sprawniej patrz¹, ni¿ my�l¹.

SPÓ£KA JEDNOOSOBOWA
�Bo ja jestem, proszê pana, na zakrêcie � moje prawo to jest

pañskie lewo...� I tak dalej.
Mia³am kiedy� tak¹ kole¿ankê Katarzynê, w której rodzinie

rozwód by³ zabiegiem mniej bolesnym od wyrwania zêba. No
pewnie! Zêby to bardzo praktyczny wynalazek. (Ach, gdybym
przerzuci³a w ¿yciu tylu ch³opów, ilu mia³am dentystów, Messa-
lina nie mia³aby z czym do mnie startowaæ!...) A o ma³¿eñstwie
dziadek tej mojej kole¿anki powiada³, ¿e po jak¹ cholerê ma
kupowaæ browar, je�li chce wypiæ kufelek. Wstydliwa czê�æ hi-
storii rodzinnej by³a taka, ¿e dziadzio w czasie wojny wpraw-
dzie trafi³ do oflagu, ale sk¹d? Podpowiem, bo siê nie rymuje,
¿e prosto od baby. ¯on zreszt¹ tak¿e zaliczy³ od groma; s¹ wi-
daæ browary, które nie sprzedaj¹ piwa na kufle.

Dziêki temu fenotypowi rodzinnemu moja kole¿anka mia³a
o�miu dziadków, siedem babæ, dwóch tatusiów i trzy mamusie.
Mnie siê to wszystko myli³o, ale ona przywyk³a i orientowa³a siê
w tym �wietnie. Za to ka¿de �wiêta to by³ dla niej slalom gigant w
pogoni za gotówk¹ i prezentami. Kiedy wychodzi³a za m¹¿, naj-
wiêkszym problemem, logistycznym poniek¹d, by³o usadzenie
rodziny przy stole.

W jednym z wywiadów Maria Czubaszek mówi co� takiego:
�Mieszka³am wtedy nad Horteksem na Marsza³kowskiej; by³am
szczê�liwa i wolna, jak ka¿da kobieta po rozwodzie�.

Ale przynajmniej by³o nam razem weso³o, prawda, ko-
chanie? � jak powiedzia³a Konstancja, opuszczaj¹c umie-
raj¹cego Mozarta.

Co� w tym jest. Rzuæ, póki jeszcze kochasz. W przeciwnym
razie bêdziesz sobie powtarzaæ nieustaj¹co: �Ach, Oberonie, có¿
za przewidzenie! Przy�ni³o mi siê, ¿e kocha³am os³a!�.

Inna moja kole¿anka pogna³a ch³opa precz:
� Najpierw by³y walentynki. Powiedzia³, ¿e nie obchodzi takie-
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go g³upiego, importowanego z Zachodu �wiêta. Potem by³ dzieñ
kobiet. To znowu te¿ mu nie pasowa³o, bo ruskie. Na koniec ola³
moje imieniny, bo to zwyczaj katolicki. Bardzo przy tym by³ z sie-
bie zadowolony. Och, ¿esz ty, od podziwiania z nas dwojga je-
stem ja! � powiedzia³a ona sobie.

� �wiat jest ca³y �liczny � obja�nia dalej. � Kwitn¹ bzy, s¹ fil-
my, ksi¹¿ki, pyszne ¿arcie i kolorowe sny. To wcale nie jest sta-
ropanieñstwo. Dla cz³owieka zmys³owego, rzecz jasna.

I to jako fakt obiektywny w ogóle nie podlega dyskusji.

Albowiem trzy s¹ grzechy g³ówne: pycha,
ob¿arstwo, ma³¿eñstwo.
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Rozdzia³ VI

NIE  P£ACZ

Siedzê przy oknie. Umy³em naczynia.
Szczê�cie siê skoñczy³o. Nic siê nie zaczyna.

Josif Brodski

GODZINA ZERO
On: Kocham ciê. Nie obchodzi mnie, ¿e to siê na zdrowy ro-

zum w pewnym momencie musi skoñczyæ. Bardzo wa¿ne dla
mnie jest, aby� siê w tym kontek�cie czu³a nie�le i ¿eby ci to co�
przynios³o. I ja sam muszê siê od tego nie kurczyæ, bo znam sie-
bie jak z³y grosz � ja nie mogê kochaæ zamiast, nie znoszê, kiedy
sprawy damsko-mêskie staj¹ siê namiastk¹ ¿ycia, mysi¹ nor¹.
I jak dot¹d nic z tych rzeczy nie ma miejsca, dajesz mi niewy-
obra¿alnie du¿o.

Chcesz, to wierz, nie chcesz, to nie wierz � ja wszystkie co do
jednej poprzednie perypetie odbieram tylko jako semestry przy-
gotowawcze do zdania egzaminu z ciebie. Wiem, ¿e to jest obiek-
tywnie niesprawiedliwe wobec innych dam, ale nic na to nie po-
radzê, tak stronniczo to we mnie æwierka.

Ona: Przep³ywaj¹ ob³oki, a to ¿ycie przep³ywa zapewne, przy-
zwyczajaj siê, przyzwyczajaj � �mieræ tkwi w tobie dymi¹cym
pociskiem, gdzie� w�ród czarnych ga³êzi � ob³oki, pe³ne g³osów,
mi³o�ci pe³ne, przep³ywaj¹ ob³oki, to �piewaj¹ ob³oki, to �piewa-
j¹ dzieci, �piewaj¹ o wszystkim.*

ROK PIERWSZY
On: Nie doceni³em ciê, szapo ba! Zaskoczy³a mnie ta twoja

swoista rzetelno�æ, nic z krowiego sentymentalizmu, to ju¿ raczej
ja siê wyg³upi³em z tym scenicznym cielêcym szeptem �moja
kobieta�. Bardzo bym chcia³ przymierzyæ siê do ¿ycia... Chcia³-

[Motto] �Zawsze twierdzi³em, ¿e los to z³y kawa³...� � t³um. S. Barañczak

*J. Brodski �Przep³ywaj¹ ob³oki, a to ¿ycie przep³ywa zapewne...� � t³um. A. Mandalian
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bym ciê mieæ przy sobie 24 godziny na dobê, zasypiaæ i budziæ
siê z zapl¹tanymi nogami...

Ona: Zlikwidowa³am wszystkie swoje sprawy damsko-mê-
skie. Kocham ciê i pragnê.

On: Ja chyba z³apa³em, na czym ty polegasz: w imiê Ojca i
Syna � ty siê nie �oddajesz� � to jest raczej psie �szukaj, szukaj!�.
To nie inwektywa, a komplement, zachwyci³a� mnie, zaskoczy-
³a� i zdezorientowa³a�.

On: Do tej pory ¿y³em bardzo skromnie. Gdy re¿im dociska³
artystów, ja w odpowiedzi obni¿a³em stopê ¿yciow¹. Ty zas³ugu-
jesz na wszystko, co najlepsze. Teraz bêdzie inaczej, naprawdê.

On: Tak siê ba³em, ¿e mnie zostawisz po tym wszystkim.
Ona: Oficer dochodzeniowy powiedzia³, ¿e to niczyja wina.

Zreszt¹, jakie to ma znaczenie? Po¿ar wybuch³, bo by³a �le za³o-
¿ona instalacja elektryczna i wilgotne mury. To s¹ klucze od
mieszkania moich przyjació³; przez najbli¿szy tydzieñ masz siê
gdzie podziaæ, potem oni wracaj¹ z wakacji. Jadê daæ og³oszenie,
w ci¹gu tygodnia znajdziemy co� do wynajêcia. Tam nawet nie ma
co ogl¹daæ, wszystko sp³onê³o, a Wawrzyniak wymieni³ zamki.

Upokarza mnie, ¿e mog³e� o mnie tak pomy�leæ.

ROK DRUGI
On: Nigdy nie mia³em za du¿o pieniêdzy. Ale ju¿ zaczynam

chodziæ ko³o tego.
Ona: Widzia³e� ten napis za plecami urzêdnika? �Ma³¿eñstwo

nie rozpada siê nagle; zg³o� siê do poradni zdrowia psychiczne-
go!�

ROK TRZECI
On: Strasznie mi przykro, ¿e ciê zostawiam bez niczego, bez

pieniêdzy. Ale przecie¿ ty zawsze sobie radzisz. Jest trochê her-
baty, cukru, chleb. Wracam za circa trzy dni. Gdyby przyszed³
Kolankiewicz, w³a�ciciel mieszkania, to krêæ, ¿e pojecha³em po
pieni¹dze i nied³ugo zap³acê.

ROK CZWARTY
On: S¹ pisarze, którzy potrafi¹ pisaæ na serwetkach bibu³ko-

wych w kawiarnianym t³oku � ja nie. S¹ tacy, którzy potrafi¹
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nanizaæ konsekwentnie nastêpuj¹ce po sobie szyki s³ów i zdañ
w chwilach wyszarpniêtych mie¿du proczim en passant. Ja nie.

Mnie s¹ potrzebne ��wiête godziny�, zatyczki w uszach,
�wierszcze cykaj¹ce, sto³y, które siê nie kiwaj¹, bia³e arkusze na
�cianie i ryzy dobrego papieru na stole. Styropiany, w które tak
³atwo wepchn¹æ szpilkê dla przyszpilenia cytatu lub tytu³u. To s¹
dla mnie symbole. I faktury.

Zaraz na pocz¹tku potrzeba mi ciebie i prawie ciê mam. Trze-
ba mi co dzieñ ma³ego szoku: dinozaurów, które wydech³y przez
trzy lata, bo by³o prawie kompletne zaæmienie S³oñca, schizofre-
nii wykluczaj¹cej siê z reumatyzmem; jakiego� rudego faraona
utykaj¹cego na lew¹ nogê.

ROK PI¥TY
On: Przykro mi, ¿e ciê zostawi³em bez forsy. Ale to przecie¿

nie ma znaczenia, kto jest na czyim garnuszku. Kolankiewiczo-
wi trzeba by³o powiedzieæ, ¿e ty tutaj tylko podlewasz kwiatki.

ROK SZÓSTY
Ona: Mam dosyæ tej tu³aczki po jakich� strasznych norach, po

ciemniach fotograficznych, wynajêtych mieszkaniach, gdzie ¿eby
wej�æ na pi¹te piêtro, najpierw trzeba zej�æ do piwnicy. Mam do�æ
mieszkañ bez ³azienki. Nie mogê d³u¿ej tak ¿yæ. Pomy�l o tym.

ROK SIÓDMY
Ona: Powiedz, do czego ci by³am tak naprawdê potrzebna?

Ludzie s¹ ze sob¹, ¿eby siê wzajemnie wspieraæ. Rodzina nie jest
namiastk¹ ¿ycia, jest jego takim samym sensem jak praca. Nor-
malny mê¿czyzna opiekuje siê kobiet¹.

On: Ju¿ chodzê ko³o czego�. Cierpliwo�ci, ju¿ nied³ugo, nie
p³acz.

On: Jestem na ciebie zwyczajnie w�ciek³y, jak ka¿dy mê¿czy-
zna, gdy kobieta jest chora. Dlaczego ³azi³a� bez czapki, chole-
ro?

ROK ÓSMY
On: Nie mogê ci pomóc, nie uniosê tej twojej krucho�ci i la-

bilno�ci. Mnie jest potrzebna dziewczyna-kowboj. Nie p³acz.



79

ROK DZIEWI¥TY
Ona: Zap³aci³am ostatni¹ ratê po¿yczki bankowej na adapta-

cjê tej ruiny. Op³aci³am gaz i �wiat³o. Znowu jeste�my bez forsy.
On: Przecie¿ masz gdzie mieszkaæ, wiêc nie p³acz. Patrz, na-

reszcie mamy co� swojego. Po naszym w³asnym mieszkaniu lata
nasza pierwsza, wiosenna mucha. Nie wyrzucaj tego spodeczka
z miodem. To dla niej.

ROK DZIESI¥TY
On: Po co to kupi³a�?
Ona: Mam ju¿ dosyæ wieszania ubrañ na sztalugach.

ROK JEDENASTY
Ona: Mi³o�æ? �liskie jedwabie skrêcone, napój cienisty Irlan-

dii, poufa³o�æ b³on �luzowych. Maska, jak¹ nak³ada instynkt
przed³u¿enia gatunku.

Po powrocie ze szpitala zasta³am kuchniê zastawion¹ trzydzie-
stoma zaschniêtymi s³oikami po jagodach. Te jagody zbiera³am
z brzuchem pod nosem, ¿eby by³y zim¹ dla dziecka. Na dywanie
poniewieraj¹ siê drzazgi po pi³owanych deskach, wanna jest czar-
na, pod³oga siê lepi. W kuchni ka³u¿e rozlanej herbaty, w ³azien-
ce szk³o z rozbitej ¿arówki. Krzy¿ pêka, szwy ci¹gn¹, wszystko
boli nawet wtedy, gdy le¿ê. Lodówka pusta. Matki boj¹ siê wzi¹æ
swoje dzieci na rêce, bo takie miniaturowe i delikatne � ja siê
zataczam z os³abienia.

On: Nie p³acz. Przecie¿ chcia³a� mieæ dziecko.
Ona: Znowu siedzia³y�my ca³y dzieñ same. Jad³am cebulê

z majonezem � nic innego nie ma. Jakim cudem ja jeszcze mogê
karmiæ?

On: Nie wrócê dzi� wieczorem do domu. To nic takiego, nie
p³acz, po prostu potr¹ci³ mnie samochód. Ale wszystko jest
w porz¹dku. Tylko wiesz, wylecia³em jaki� czas temu z roboty,
i nie mam ubezpieczenia.

Ona: Odkrêæ krany na ca³y regulator i pu�æ wodê do wanny.
P³acz, teraz nikt nie s³yszy.

ROK DWUNASTY
Ona: To za chwilê trza�nie. Wstajê codziennie o wpó³ do szó-
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stej. K³adê siê o drugiej. Ma³a mi �piewa piosenki w drodze do
¿³obka. Liczy na to, ¿e mnie wzruszy, a ja zawrócê do domu
i bêdziemy razem. W pracy przez ca³y dzieñ s³yszê ten za³amu-
j¹cy siê g³osik i zaczynam siebie nienawidziæ. W drodze do domu
patrzy ³akomie na liche zabawki, na które mnie i tak nie staæ.
Gdzie ty jeste� w tym czasie?

On: Ja siê muszê rozwijaæ.
Ona: Nigdy nie wiem, o której skoñczê pracê. Ma³a ³ka³a przez

sen � znowu jej siê �ni³o, ¿e zosta³a ostatnia odebrana za ¿³obka.

ROK TRZYNASTY
Ona: Ma³a leje siê przez rêce, majaczy, ma czterdzie�ci stop-

ni gor¹czki. Lekarz z rejonu nie chce przyjechaæ. Nie mam na
taksówkê. Na ulicach �nieg po kolana. Cicha noc...  Kurwa, gdzie
ty jeste�?!

On: Mia³em co� tam pilnego.
Ona: Lekarz mówi, ¿e gdybym j¹ przywioz³a kilka godzin

wcze�niej, byæ mo¿e nie trzeba by by³o jej zostawiaæ w szpitalu.
Le¿y taka biedna, obrysowuje paluszkiem zaciek na �cianie.
Pielêgniarki maj¹ pretensje, ¿e nic nie chce je�æ. Ma za³o¿ony wen-
flon. Kiedy j¹ widzê, nie mogê wykrztusiæ s³owa, gard³o mi siê
zaciska. Wiêc urodzi³am j¹, ¿eby przeze mnie tak cierpia³a?

On: To siê zdarza. Nie p³acz, to nic nie pomo¿e.
Ona: Zadzwoni³am w rozpaczy do telefonu zaufania. Jaka�

krowa po drugiej stronie ziewa³a, kiedy usi³owa³am to z siebie
wyrzygaæ. Od³o¿y³am s³uchawkê w pó³ s³owa.

ROK CZTERNASTY
Ona: Psychiatra da³ mi tabletki nasenne. �Pani da sobie z tym

radê, tylko musi pani odpocz¹æ�. Wiêc �piê bez snów, a rano czu-
jê siê tak, jakby mi kto� ukrad³ pó³ mózgu.

ROK PIÊTNASTY
Ona: Znalaz³am ca³e pud³o tych karteluszek, które pisali�my

do siebie, wychodz¹c z domu. Ja my�la³am, ¿e ¿yli�my w eksta-
zie ze dwa lata i rok nie wychodzili�my z ³ó¿ka. A to tyle trwa-
³o? Gdzie to jest, co my�my z tym zrobili?

On: Nie wiem kiedy... ale ju¿ nied³ugo...
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On: Ja siê nie bêdê sprzedawa³ byle komu za parê groszy.
Niech �wiat siê dopasuje do mnie.

Ona: Mama siedzi przy oknie, mama oczy ma mokre...*

ROK SZESNASTY
Ona: Brodzimy w�ród popakowanych pude³. Trochê ksi¹¿ek,

ciuchów �redniej jako�ci. Zabawki dzieciaka. Jak repatrianci. Nie
mamy nic, o co mogliby�my siê pok³óciæ, bo przecie¿ �zaczyna
siê od jednej fili¿anki, a koñczy na kolaboracji z UB�. Ma³a pyta,
czemu tata kaza³ popakowaæ zabawki, skoro wyprowadzamy siê
za parê tygodni. Przecie¿ nie powiem: tata panicznie siê boi, ¿e
znowu zostanie sam. Co� krêcê, zamiatam ogonem.

On: Przewie� ksi¹¿ki przed remontem. Ja siê nie mam jak roz-
³o¿yæ z notatkami. Trochê wyobra�ni! Masz pracê, masz dok¹d
pój�æ. Masz wspania³e dziecko. Nie p³acz.

Ona: Ty nie masz dziecka?
Ona: Ten zawrót g³owy, to zaczepienie wzrokiem z okna tram-

waju do ostatniego zakrêtu. Ta torba karteluszek: �Gdzie ty siê
podziewasz, ja tu czekam i czekam�. Po¿ycz z³otówkê. Kafka
z Dostojewskim: jerzyki ko³uj¹ce z przera�liwym �wiergotem
w podwórku studni, buty po filantropach, którym poci³y siê nogi,
i nie ma nic oprócz d¿emu. Czy mo¿esz we mnie zainwestowaæ
cztery z³ote? Ty we mnie nie wierzysz. Rzeczy dobre i z³e, pod-
³o�æ i uniesienia. Hassliebe. Mi-³o�æ-i-nie-na-wi�æ. Mo¿e gdyby
nie by³o ekstazy, ³atwiej przychodzi³oby zamkniêcie za sob¹ tych
drzwi? Nie siedzia³abym na tych cholernych pud³ach, p³acz¹c?

Co�, czego mu nigdy nie powiem. Gdy mu przyprawi³am rogi
� po tylu latach! � zrobi³am to, bo go kocha³am. I dopiero wtedy
przyjê³am jego nazwisko.

Ona: Jeste� pierwszym mê¿czyzn¹, z którym chcia³am mieæ
dziecko. I ta �wiadomo�æ nieuchronno�ci: przecie¿ drugiego nie
bêdzie. Siedzê przy oknie. Klony za nim mokn¹. Kocha³em ludzi
niewielu. Lecz mocno.** Wiem, ¿e nikt nigdy, ¿aden mê¿czyzna
nie rozumia³ mnie tak jak ty. Kocham ciê, ale nie mogê tak ¿yæ.

On: Przecie¿ to zawsze bêdzie twój dom. Patrz, ukrad³em tê
ró¿ê dla ciebie. O Jezu. Nie p³acz.

* Danuta Wawi³ow, �Mama ma zmartwienie�
** J. Brodski, �Zawsze twierdzi³em, ¿e los to z³y kawa³...� � t³um. S. Barañczak
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Rozdzia³ VII

WIOTCZENIE TKANEK

� Przepuklina? O rany boskie, wygl¹da na to, panie dok-
torze, ¿e siê sypiê?
Profesor Józef Jethon: � No có¿... to normalne. Po pro-
stu zaczyna siê wiotczenie tkanek.

Nie sposób przebujaæ siê przez to ¿ycie, unikaj¹c interwencji
lekarza. Przy czym lekarze nie maj¹ nawet pojêcia, jak pacjenci
strasz¹ siê nawzajem. Opowie�ci medyczne nale¿¹ do ulubionych
gier towarzyskich Polaków. Gra ta nazywa siê �moje lepsze ni¿
twoje�. W tym wypadku lepsze oznacza gorsze. Najwy¿ej punk-
towane s¹: dramatycznie przebiegaj¹ce porody, skomplikowane
operacje w obrêbie jamy brzusznej, wybuchy prosto w twarz
i ekstrakcje zêbów. Konieczne mêdrkowanie o chirurgii, stawia-
nie diagnoz itp. Odmiana tej gry: kto mia³ wiêkszego kaca i gdzie
siê obudzi³ po balandze.

Powiedzmy, ¿e dzwoni pani do kadr, ¿eby zakomunikowaæ, ¿e
jest pani chora i zwolnienie dostarczy, gdy bêdzie pani w stanie
podnie�æ siê z ³o¿a bole�ci. I natychmiast s³yszy pani dziesi¹tki
dobrych rad: zbadaæ sobie dno oka (przy alergii), poprosiæ o an-
tybiotyk (na katar), zmieniæ antybiotyk (dziecko ma zapalenie
oskrzeli i po jednej ³y¿eczce leku mu nie przesz³o), nie podawaæ
wapna (bo wysusza �luzówkê), nie przegrzewaæ (w domu jest
plus dwana�cie), poprosiæ o witaminy (na wszelki wypadek) oraz
¿e doktor O. jest �wietnym lekarzem, bo wszystko mo¿na z ni¹
za³atwiæ. Mo¿na by kontynuowaæ dzie³o Henryka Biegeleisena
�Lecznictwo ludu polskiego� (ze 100 rycinami z klinik uniw.
lwow., w Krakowie, Polska Akademia Umiejêtno�ci, 1929).

Zasada pierwsza brzmi tak: nale¿y siê na to uodporniæ. Po
to rodzice zrobili nam parê uszu, ¿eby takie m¹dro�ci jednym
wpuszczaæ, a drugim wypuszczaæ.

Zasada druga: po porady medyczne chodzi pani do lekarza,
a nie do kole¿anki z pracy, chocia¿by by³a ona kadrow¹, sekre-
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tark¹ albo inn¹ g³ówn¹ ksiêgow¹. Szef tak¿e nie jest tu wyrocz-
ni¹, mimo ¿e mia³ studiowaæ medycynê (ale u³o¿y³o siê inaczej),
ani kolega, co mia³ te�cia ordynatora (na Sobieskiego). Ksiêgo-
wa skoñczy³a ekonomiê, kadrowa niektóre kursa w ZMP, szef
rusycystykê (chocia¿ nie zd¹¿y³ napisaæ pracy magisterskiej),
sekretarka biologiê (co jej zajê³o dziewiêæ lat), kolega polonisty-
kê. Te�æ umar³ parê lat temu, wiêc nie ma o czym gadaæ, przepa-
d³o. (Informacja dla osób spoza Warszawy: na Sobieskiego mamy
Instytut Psychiatrii i Neurologii.)

Zasada trzecia: do lekarza chodzi pani nie po to, ¿eby za³a-
twiaæ sprawy, ale po to, ¿eby siê leczyæ. Od za³atwiania spraw s¹
urzêdy.

Wybierz lekarza, który bêdzie siê starza³
razem z tob¹.

(H. Jackson Brown, Jr)

Podstaw¹ dobrego samopoczucia jest dobra znajomo�æ
w³asnego cia³a. Warto wiedzieæ, jak ono reaguje na zmiany po-
gody, na pokarmy, u¿ywki, dotyk czy otoczenie. Ta wiedza
o w³asnym ciele pozwala decydowaæ, kiedy mo¿na sobie pomóc
samemu, a kiedy skorzystaæ z pomocy lekarza. Uwaga technicz-
na: lekarz jest dla pacjenta, a nie odwrotnie.

Lekarz mo¿e pracowaæ tak d³ugo, dopóki odró¿nia
ch³opca od dziewczynki.

(Irena Polakowa, pediatra)

W razie konfliktu z lekarzem ma pani prawo opu�ciæ gabinet.
Je�li zatem przychodzi pani do lekarza z bolesn¹ miesi¹czk¹,
a on pani¹ pyta: �A kiedy¿ to by³ ostatni stosuneczek?�, ma pani
wszelkie podstawy do tego, ¿eby go potraktowaæ tak jak on pa-
ni¹. Je¿eli pani sama zapomni o swoich prawach, inni tym bar-
dziej bêd¹ je lekcewa¿yæ. Z³ota ta my�l znajduje zastosowanie nie
tylko na p³aszczy�nie medycznej. Na niej jednak tymczasem zo-
staniemy.
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Kondycja humana

Dziennikarka (radiowa): Kto ciê ubiera?
Anna Maria Jopek: Ró¿ne firmy, ale mam podkre�laæ, ¿e
sponsorem jest Polskie Radio. No, to podkre�lam; zreszt¹
z przyjemno�ci¹.
Dziennikarka: E, do radia to nie musisz wygl¹daæ.

   Jest godzina 23. W ten niedzielny wieczór s³u-
chaj¹ pañstwo Programu ll l  Polskiego Radia
z Warszawy.

Czuje siê pani tak, jak wygl¹da. I na odwrót. Ca³kiem prostym
sposobem poprawienia samopoczucia jest gimnastyka. Czasem
siê s³yszy: �Chodzi³abym na si³owniê, gdybym mia³a z kim�.
Si³ownia to nie polonez czy inne tango, do którego startuje siê
w parze, to po pierwsze. Po drugie, kobieta samotna musi siê na-
uczyæ ¿yæ samodzielnie. Czy do wanny te¿ chodzi³aby pani, gdy-
by mia³a towarzystwo? Po trzecie, gdzie jest niby powiedziane,
¿e tylko si³ownia zapewnia niez³¹ kondycjê?

Byæ mo¿e nale¿y pani do tych osób, które powiadaj¹:

Po co mi gimnastyka, ja mam sto metrów
mieszkania do sprz¹tania.

(nie�wiadomo�æ zbiorowa)

Proszê kupiæ kó³ko i stukn¹æ siê w czó³ko. Gdyby sprz¹tanie
by³o najlepsz¹ metod¹ utrzymania siê w formie, sprz¹taczki ¿y-
³yby sto lat, a sportowcy, zamiast æwiczyæ w salach i klubach,
lataliby po domach ze �cier¹ i miot³¹. Za darmo.

Czy wróbel o sobie wie?
(Aleksandra Manturzewska, w wieku lat 3)

I tak oto wracamy do ad remu. Byæ mo¿e inteligentny wróbel
wie. A pani wiedzieæ powinna. Je�li bêdzie pani wiedzia³a, jak
pani organizm reaguje, zna³a swoje cia³o, nie powinna mieæ pani
k³opotów z odprê¿eniem siê po bardzo ciê¿kim dniu czy posta-
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wieniem na nogi, kiedy sytuacja tego bezwzglêdnie wymaga,
a kot za g³o�no tupie. Co do mnie, jestem klinicznym przypad-
kiem perypatetyka. Godzina latania jest dla mnie najlepszym le-
karstwem niemal na wszystko. Pani sama musi ustaliæ, co dla niej
jest najlepszym PA-CA-NE-UM. No, chyba ¿e nale¿y pani do
tych ludzi, którzy lubi¹ siê mêczyæ. S¹ tacy. Sprawia im tak¿e
przyjemno�æ zamêczanie innych swoimi chorobami. Na pewno
mia³a pani tak¹ kole¿ankê w pracy (my mia³y�my), która nie-
ustannie przylatywa³a po¿yczyæ a to proszek od bólu, a to co in-
nego, rozwlekle i bez cienia nadziei na pointê opisuj¹c przy oka-
zji, co i jak j¹ boli.

Posz³am  do  doktora  z  nog¹.
(kartka na kiosku z gazetami)

Proszê pani, cudze opowie�ci o chorobach s¹ równie ciekawe
jak i cudze amatorskie zdjêcia z wakacji (ja z cioci¹, ja z dzidziu-
siem, ja z wiewiórk¹). To samo dotyczy chorób dziecka, jak to
pani z Kubusiem, Sebastiankiem, Dawidkiem czy innym Adrian-
kiem by³a u osiemnastu specjalistów i jak smarka³ zielonym gi-
lem. Je�li chce pani zainteresowania, to proszê i�æ do psychote-
rapeuty albo do wró¿ki ewentualnie do odpowiedniego lekarza �
je�li rzeczywi�cie jest pani chora. On tego wys³ucha (bo i co ma
nieborak robiæ). Chocia¿ nieroztropnie by³oby mówiæ na gruncie
prywatnym: jest pan taki inteligentny, przystojny, interesuje mnie
pan bardzo, a mnie tu tak w boku k³uje, jak pan s¹dzi, doktorze,
co to mo¿e byæ?

Zawracaj¹c innym g³owê swoimi bólami, gra pani w kilka gier
spo³ecznych naraz. To nie tylko �moje lepsze ni¿ twoje�. To tak-
¿e �Schlemiel� (przepraszam, to niechc¹cy), �Drewniana noga�
(czy cz³owiek z drewnian¹ nog¹ mo¿e dobrze tañczyæ?) i �Och,
jaki pan genialny, mister Murgatroyd� (zapisa³ mi pan �wietne le-
karstwo, tylko ja je zapomnia³am braæ). Nagrod¹ w tych grach
jest wymuszenie cudzego zainteresowania i wspó³czucia (cho-
cia¿by by³o ono fa³szywe) oraz przebaczenia za to, ¿e siê jest
niekompetentnym, �le zorganizowanym i destrukcyjnym.
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Je�li mo¿e siê pani powstrzymaæ, niech pani nie dopytuje in-
nych, co im by³o i z jakimi objawami. Mo¿e pani trafiæ na kogo�,
kto tego nie cierpi � tak jak my. Jest jeszcze jedna kwestia. Oto
l¹dujemy w towarzystwie (wszystko jedno, czy dotyczy to uk³a-
dów prywatnych, czy pracy), gdzie wielu osób nie znamy. I oto
kto� ¿yczliwy zaczyna nas oprowadzaæ teatralnym szeptem po
zagadnieniach �wiata tego: �A ta te¿ ju¿ ma przerzuty i prawie
wszystko powycinane, a ten to jest po chemioterapii, a tamta...�.
Czy pani chcia³aby, ¿eby o pani te¿ tak mówiono? Jest to po pro-
stu naruszanie cudzej intymno�ci. I naprawdê, czy ¿eby siê lepiej
poczuæ, koniecznie trzeba mówiæ o chorobach?

Rêce opadaj¹ od pisania.

(Jerzy Z. Wójcik,
dziennikarz prasy wojskowej)

Una creatura bella,
czyli �wiem, ¿e jestem bardzo ³adna�

Do nastolatki dzwoni znajomy, cz³owiek dojrza³y.
Odbiera matka. Matka i córka maj¹ ³udz¹co po-
dobne g³osy.
On: Zgadnij, kto mówi.
Ona: Zabij, nie zgadnê.
On: Mówi twój starszy kolega.
Ona: Ha! Ha! Ciekawe, który to siê tak zestarza³?
On: Ha! Ha! Poczekaj, poczekaj, ty siê te¿ tak ze-
starzejesz.

LAURA: ¯yjemy w walniêtym �wiecie. Kult m³odo�ci prze-
kroczy³ granice zdrowego rozs¹dku. Nie chcia³abym, ¿eby
o moim ¿yciu decydowa³ jaki� instytut geriatryczny, ale wygl¹-
da na to, ¿e lada moment szefow¹ dowolnej firmy zostanie Ali-
cja z Krainy Czarów, a prezesem spó³ki Król Maciu� Pierwszy.
My�lisz o tym, ile masz lat?

MAJKA: Nie. To znaczy tak, ale nie jest to dla mnie problem.
Po prostu przyjê³am do wiadomo�ci, ile ich mam, i przesta³am siê
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tym zajmowaæ. Mo¿e dlatego, ¿e przez wiele lat czu³am siê na
o dziesiêæ wiêcej ni¿ mia³am i z tak¹ liczb¹ na przyk³ad czterdzie-
�ci siê w pewnym sensie oswoi³am. A mo¿e dlatego, ¿e teraz czu-
jê siê na mniej, ni¿ mam.

LAURA: Nawet je�li dla ciebie to nie problem, to Osoba, Któ-
ra Czyta Tê Ksi¹¿kê, prawdopodobnie jednak o tym my�li. Bez
wzglêdu na to, czy ma do tego taki stosunek jak ty, czy podobny
do mojego, czy sk³aniaj¹cy siê ku postawom niektórych naszych
kole¿anek... Jezu, mrugnij! Ta dyskrecja kiedy� mnie zabije!

MAJKA: Ul¿yj sobie, kobieto.
LAURA: Uczestniczy³am kiedy� w misterium szykowania siê

do wyj�cia. Jedna z naszych kole¿anek zaczê³a siê smarowaæ kre-
mami, fluidami, podk³adami. Obsypa³a siê jednym pudrem, dru-
gim pudrem. W robocie by³a jeszcze konturówka, szminka, jakie�
o³ówki, a dzie³o zwieñczy³o pastowanie rzês. Po czym te rzêsy,
masz pojêcie, rozdziela³a agrafk¹, bo nawali³a za du¿o tuszu.
Patrzy³am na ni¹ jak kobra zahipnotyzowana przez fakira. Co�
takiego musia³a prze¿yæ moja córka, kiedy w wieku dwóch lat
zobaczy³a w £azienkach kobietê z pomalowanymi paznokciami:
�Mamusiu, pani ma guziczki na rêkach!�. Wracam do naszej ko-
le¿anki. W pierwszej chwili pomy�la³am, ¿e leci do kochanka, ale
tê hipotezê skre�li³am, bo by³o dopiero wpó³ do jedenastej i jesz-
cze przez chwilê nale¿a³o posiedzieæ w pracy. Obla³a siê perfu-
mami, za³o¿y³a futro i powiedzia³a: �Przynie�æ ci co�? Bo idê do
sklepu po bu³kê�.

MAJKA: Lepiej ci?
LAURA: Nie. Bo ja jej zazdroszczê.
MAJKA: Czego?! Ty siê jej kiedy� dok³adnie przyjrzyj.

LEPSZE JUTRO BY£O
WCZORAJ

(napis na murze)

LAURA: ¯e tak dzielnie walczy z czasem. Mnie nie staæ na
to, ¿eby wstaæ pó³ godziny wcze�niej tylko po to, ¿eby na³o¿yæ
barwy wojenne. Rano wolê spaæ. To jest mój makija¿. Ubolewam
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nad tym, bo to chyba jakie� uszkodzenie. Na poziomie chromo-
somalnym.

MAJKA: Podyskutowa³abym na ten temat. A co powiesz na
takie has³o, wyg³oszone przez tê sam¹ kole¿ankê: �No, na pla¿ê
� to ja siê nie malujê. Trochê rzêsy tuszem i troszeczkê usta�? To
jest dopiero uszkodzenie.

LAURA: Hm, jedna �wiat³a osoba mówi³a w takich wypad-
kach: �Moje dziecko, pan Bóg ma ró¿ne dzieci...� Dajmy zresz-
t¹ tej kole¿ance spokój, bo ona jest w porz¹dku per saldo. Przez
dwa lata nie us³ysza³y�my od niej ani jednej nietaktownej uwa-
gi, ani jednej wycieczki na tematy osobiste, ¿adnego nieeleganc-
kiego komentarza. Czy¿ nie?

We� ty siê, Laura, uczesz, bo ja nie zamierzam za³atwiaæ
tego egzaminu g³ow¹.

(Katarzyna W. przed wej�ciem na egzamin z Historii
Ruchu Robotniczego)

MAJKA: Czy¿ tak. Wszystko jedno, czy nasza czytelniczka
maluje siê, czy nie. Od czasu do czasu musi popatrzeæ w lustro.
I co ona tam widzi?

LAURA: Wiotczenie tkanek!
MAJKA: Nie pos¹dza³am ciê o to, ¿e a¿ tak bardzo przejmu-

jesz siê swoim wiekiem. W koñcu na co jak na co, ale na up³yw
czasu nic nie mo¿na poradziæ. On p³ynie, mój rekinie, bo nie ma
nic innego do roboty.

LAURA: Ja siê nim nie przejmujê. Ale czasem my�lê. Jestem
te¿ dziwnie spokojna, ¿e Osoba, Która Czyta tê Ksi¹¿kê, potyka
siê o ten problem, czy tego chce, czy nie. Bez patrzenia w lustro
wie, ¿e do pracy w cukierni potrzebna jest osoba po dwóch fa-
kultetach, z trzema jêzykami, z do�wiadczeniem, najlepiej dwu-
dziestoletnia. A do kwiaciarni � po Akademii Sztuk Piêknych,
góra 25-latka. A do kiosku Ruchu � Dziewczynka z Zapa³kami.
A teraz wracam do siebie, bo na sobie najlepiej siê znam. Po raz
pierwszy pomy�la³am o swojej metryce po trzydziestce, pozy-
tywnie. Nareszcie poczu³am, ¿e ¿yjê. Na przyk³ad zupe³nie obcy
ludzie przestali mnie permanentnie tykaæ.

MAJKA: A kobieta balzakowska mia³a trzydzie�ci lat, masz
ty g³owê? I to by³o stare pud³o.
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LAURA: Potem w moich refleksjach metrykalnych nast¹pi³a
przerwa. A nastêpnie mia³o miejsce kilka zdarzeñ, które co� tam
we mnie poruszy³y. Zmienia³am pracê i w nowym miejscu dope³-
nia³am urzêdowych formalno�ci. Wysz³a do mnie kobita, z tych
zadbanych, które wstaj¹ te pó³ godziny wcze�niej, a nie gnij¹
w ³ó¿ku do ostatniej sekundy jak ja, i przemówi³a ludzkim g³o-
sem: �A dzieñ dobry, pani Lauro!�. Nie by³am w stanie u�wia-
domiæ sobie, sk¹d j¹ znam. W ogóle nie mam pamiêci do twarzy
i na tê okoliczno�æ wymy�li³am nawet pewien greps. Brzmi on:
�A gdzie to�my siê ostatnio widzieli?�. Przesta³am go u¿ywaæ,
odk¹d jeden cz³ek mi odpowiedzia³: �Na Czerniakowskiej!�.

Kogó¿ widzê? Kogó¿ widzê?!
Scaramello! Scaramello!

(z commedii dell�arte)

MAJKA: I w czym tu problem?
LAURA: W dwa tygodnie pó�niej dowiedzia³am siê, ¿e jest

ode mnie starsza raptem o dwa lata. Wtedy po raz pierwszy po-
my�la³am: czy ja te¿ tak wygl¹dam?!

MAJKA: Nie wygl¹dasz, skoro ciê pozna³a po jakich� chyba
ze dwudziestu latach, a ty jej nie.

LAURA: Mówisz jak nieboszczyk: �Mo�ci dobrodziejka bar-
dzo ³adnie dzisiaj wygl¹da; najwy¿ej na 38 lat�. Potem zaczê³am
my�leæ o wieku, gdy odbiera³am Alkê z przedszkola. Tak siê z³o-
¿y³o, ¿e sporo matek...

MAJKA: Pierwszy raz w ¿yciu zabrak³o s³owa?
LAURA: Po³o¿nicy okre�laj¹ to nies³ychanie dowcipnie: sta-

ra pierwiastka.
MAJKA: Metryka jak metryka i nie ma siê czego wstydziæ.

Nie twoja wina, ¿e urodzi³a� siê akurat tyle lat temu. A gdyby�
nawet urodzi³a siê pó�niej, to i tak w koñcu kiedy� by� do tej
czterdziestki dobi³a.

LAURA: Nie wstydzê siê metryki, tylko niesprawno�ci.
Wszystko jedno, czy to dotyczy gorzej dzia³aj¹cej g³owy, czy
okulawienia. A te niesprawno�ci s¹ z wiekiem coraz czêstsze.

MAJKA: Ja o swoim wieku my�lê zawsze przy takich spek-
takularnych okazjach jak na przyk³ad urodziny dzieci. Bo¿e
� wzdycham � jak to mo¿liwe, ¿e moje dziecko skoñczy³o piêt-
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na�cie lat, i je�li ono tyle, to ile ja mam? I gdy u�wiadamiam so-
bie, ile lat maj¹ moi rodzice, którzy s¹ ju¿ przecie¿ starszymi
lud�mi. I jak do mnie dotar³o, ¿e jedna moja siostra cioteczna,
któr¹ zawsze uwa¿a³am za strasznie smarkat¹, bo jest ode mnie
m³odsza � ¿e ona ma ze trzydzie�ci parê lat.

LAURA: Czyli my�lisz o swoim wieku wtedy, gdy ciê do tego
zmuszaj¹ okoliczno�ci. No to czego siê mnie czepiasz?! A w
ogóle, nie minie pó³ roku i zadzwonisz do mnie przera¿ona, ¿e
twój cioteczny brat � co za odkrycie, Wasza Królewska Ma�æ! �
liczy sobie ju¿ czterdzie�ci piêæ wiosenek.

MAJKA: Ty nie kraczesz, ty mnie tylko ostrzegasz.
LAURA: A niewykluczone, ¿e tego dnia nic sensownego nie

bêdê umia³a ci powiedzieæ, poniewa¿ akurat bêdê duma³a nad
faktem pokrewnym.

MAJKA: A mianowicie?
LAURA: ¯e mnie niespecjalnie interesowali rówie�nicy, mó-

wi¹c eufemistycznie. Otó¿ ró¿nica wieku miêdzy mê¿czyznami,
którzy w tej chwili s¹ w stanie wzbudziæ moje zainteresowanie,
a mn¹ jest � na dobr¹ sprawê � kosmetyczno-kamufla¿owa. To
zmieni³ siê tylko mój wiek.

MAJKA: Mam to samo i nie powiem, ¿eby mnie ten fakt
szczególnie radowa³.

LAURA: A widzisz. Inne zagadnienie, jak sobie z t¹ smu¿k¹
cienia radziæ. Jedna moja kole¿anka, która na tê tu okoliczno�æ
pozostanie anonimowa, bo nie wiem, czyby sobie ¿yczy³a, ¿eby
a¿ tak sprawê upubliczniaæ, zezna³a mi, ¿e kiedy skoñczy³a bo-
daj 35 lat, zaczê³a popadaæ w dziwnie depresyjne nastroje. I wte-
dy jaki� facet powiedzia³ jej: �Kochana, to zmieñ image. Na przy-
k³ad zacznij nosiæ biustonosz�.

MAJKA: No i?
LAURA: Zaczê³a nosiæ te dyby i mówi, ¿e od tej pory jak rêk¹

odj¹³. My�l o tym, ile ma lat, przesta³a j¹ prze�ladowaæ.
MAJKA: Teraz bêdzie ruchem konika szachowego: podda³a-

by� siê operacji plastycznej?
LAURA: Jaki� dziennikarz z Radia Zet nagabuje ka¿d¹ wy-

wiadowan¹ osobê: �Co s¹dzisz o kobietach, które podda³y siê
operacji plastycznej?�. A czemu mia³abym siê nie poddaæ? Ale
dla siebie. Gdybym uzna³a, ¿e to, co mam, jest wad¹. ̄ e nie mie-
�ci siê w ogólnie przyjêtych oraz moich w³asnych normach es-
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tetycznych. Te¿ mi sensacja, ¿e kto� sobie zmniejszy³, powiêk-
szy³ albo ca³kiem zlikwidowa³. A najbardziej podniecaj¹ siê tym
osoby, które kupuj¹ tony szmat, ca³e popo³udnie dumaj¹, w co siê
jutro ubior¹ do pracy...

MAJKA: ...a w pracy, co ugotuj¹ na obiad...
LAURA: ...obwieszaj¹ kilogramami sztucznej bi¿uterii i ma-

luj¹ przed wyj�ciem ze �mieciami.
MAJKA: No, kochana, ale za to zawsze, nawet z tym kub³em

w ³apie, czuj¹ siê eleganckie i ¿e jest na kim oko zawiesiæ.
LAURA: W jednej redakcji wstecz by³am wzywana na dywa-

nik pod has³em �Twoje felietony s¹ relatywne moralnie�. Otó¿
¿ycie jest takie w³a�nie. Relatywne. Ludzie s¹ ró¿ni, na szczê�cie.
Ja tam, jak zaspa³am oraz kiedy mnie powali³a ciê¿ka choroba,
sprowadza³am dziecko do przedszkola w futrze narzuconym na
bardzo ciep³e mêskie kalesony. (Zwariujê, je�li sobie nie pozwo-
lê na dygresjê. Facet kupowa³ w sklepie damskie majtki, a obs³u-
gant zada³ pytanie problemowe: �To ma byæ dla ¿ony czy co�
lepszego?�.) Jednym z warunków przetrwania homo od czasu do
czasu sapiens jest ró¿norodno�æ oraz zdolno�æ przystosowywa-
nia siê do zmiany warunków. Je�li w domu jest plus dwana�cie,
to nie widzê powodu, dla którego nie mia³abym spaæ w mêskich
gaciach z rozporkiem i kurtce do wspinaczki.

MAJKA: Dlatego uwa¿am, ¿e koniecznie nale¿y mieæ d³ugi
prochowiec. ¯eby mo¿na by³o latem skoczyæ do sklepu w pi¿a-
mie.

LAURA: Po lody.

Ach, gdyby¿ to jeszcze mog³o byæ grzechem!...

(pewna wenecka ksiê¿niczka,
li¿¹c lody w upalny dzieñ)

MAJKA: Oczywi�cie. Ale wróæmy jeszcze do naszego radio-
wego barana.

LAURA: To musi byæ �zawodnik ciekawy ORAZ interesuj¹-
cy� � jak mówi¹ koledzy z redakcji sportowej Polskiego Radia.

MAJKA: No bo on siê prawdopodobnie nie obwiesza sztucz-
n¹ bi¿uteri¹, nie farbuje w³osów i nie skubie brewek.

LAURA: Za to kupi³ sobie nowe wi¹zania do nart i nawet nie
pomy�li � pewnie na skutek wrodzonej têpoty tej siwej g³ówki
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� ¿e to te¿ jest jaki� rodzaj protezy. Albo pod sze�ædziesi¹tkê ma
romans z m³od¹ infantyln¹ mê¿atk¹, a poniewa¿ ona nie ma mety
i on nie ma mety, wiêc romansuje z ni¹ w kawiarni. Czy to nie
jest rodzaj operacji plastycznej? I jakiej bezpiecznej! Nie ma
mowy o blama¿u.

MAJKA: No co ty! Przecie¿ gdyby do czego dosz³o, to � jak
twierdzi � chodzi³aby po suficie. I gdzie¿ to on j¹ znalaz³?

Po czterdziestce mo¿na jeszcze raz.

(z ulotki kremu nawil¿aj¹cego)

LAURA: No co ty, dziecko? W pracy!
MAJKA: Pomy�l tylko, ile to wymaga wysi³ku. Najpierw

odwie�æ do pracy ¿onê, potem zgarn¹æ panienkê z przystanku...
LAURA: Pod warunkiem, ¿e nikt z biura nie jedzie tym sa-

mym autobusem i nie stoi na tym samym przystanku. Wtedy on
udaje, ¿e panienki nie widzi.

MAJKA: A z powrotem ten sam manewr. Panienkê parê przy-
stanków, ona jedzie dalej, siê wysiada i myk! po ¿onê.

LAURA: Chyba ¿e do przystanku zmierza kto� z tej samej
instytucji.

MAJKA: Wtedy panienka chowa siê za s³upek.

I có¿, ¿e przyby³a� do Aten, i nie pozna³ ciê nikt (to
Demokryt) (...)
Co chcesz od tych mê¿czyzn, co wol¹ w kolorze indy-
go siê starzeæ?
Co chcesz od tych kobiet, co z sob¹ przywo¿¹ rodzin-
ny magazyn? (...)
Czy ty tak¿e wiesz, jak jest trudno cokolwiek st¹d za-
braæ na w³asno�æ?
I te¿ pragniesz powracaæ do miejsc, w które wracaæ
nikt nie potrafi?

(Salon Niezale¿nych)

LAURA: Jak dzidziu�: jest panienka! Nie ma panienki! A po-
wiedzia³by: ludzie, jeste�my razem i odwalcie siê od nas. Zain-
teresowanie opad³oby po tygodniu i by³by �wiêty spokój. Ale nie
powie.
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MAJKA: Bo jest kawa³ tchórza. A tak to w niezrêcznej sytu-
acji s¹ wszyscy.

LAURA: Potem on ma pretensje do ca³ego �wiata, ¿e kiedy
szef ma zastrze¿enia do jako�ci pracy panienki, to on jej nie mo¿e
broniæ �z powodu jakich� g³upich plotek�.

MAJKA: Niech on ju¿ wyjdzie z sagi, bo zwomitujê na aka-
pit. Dawaj jaki� inny egzemplarz.

LAURA: Voilà. We�my takiego orygina³a, który odbi³ ¿onê
przyjacielowi syna. Z aptekarsk¹ dok³adno�ci¹ nale¿y powie-
dzieæ, ¿e ta ju¿ nie jest taka m³oda i naiwna.

MAJKA: A po czterech latach ekstazy on jej bêdzie próbowa³
zrobiæ drakê, ¿e mu nie przypomina, ¿eby bra³ leki na nadci�nienie.

LAURA: U nich to trwa³o krócej � po roku. Na co ona: �Ja nie
jestem od podawania leków. Ja mogê wypisaæ receptê, a co pa-
cjent z ni¹ zrobi � jego problem�.

MAJKA: Bo niby dlaczego pani ordynator ma czuwaæ u ³o¿a
pana redaktora. Od tego jest �redni personel medyczny. Pani or-
dynator nie dla pilnowania tabletek zgodzi³a siê zwi¹zaæ losy
swojego konta z losem konta pana redaktora.

LAURA: Lekarstw pana redaktora pilnowa³aby ¿ona-rówie-
�nica, która my�la³a, ¿e bêd¹ siê starzeæ razem.

Staro�æ nie rado�æ, ale i m³odo�æ te¿ nie uciecha.

(Krzysztof Lipka, radiowiec)

MAJKA: On te¿ tak my�la³. Ale u³o¿y³o siê inaczej.
LAURA: Tak w³a�nie on powie, a nawet napisze. Bo jest ob-

³udny.
MAJKA: Napisze nawet, ¿e tak siê u³o¿y³o, bo rówie�nica

przyprawi³a mu rogi.
LAURA: Rogi jak zêby; bol¹ tylko za pierwszym razem, kie-

dy siê wyrzynaj¹. On za to te wszystkie wspólne lata dzieñ za-
czyna³ od Jutrzni, a koñczy³ Komplet¹.

MAJKA: Co� ty, wiara mu zabrania³a. W KW czytali z inne-
go brewiarza.

LAURA: Bêdzie dygresja! W jednej zak³amanej, nabo¿nej re-
dakcji dwaj koledzy porwali mnie na rêkach z korytarza z okrzy-
kiem: �Siostro Lauro od cywilizacji, pomodlim siê troszku w celi
sekretariatu!�. Pomy�la³am, ¿e ci ca³kiem normalni ludzie te¿ zwa-
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riowali. Tymczasem w sekretariacie Janusz otworzy³ szafê pancer-
n¹ i gdy z hukiem wytoczy³o siê z piêædziesi¹t pustych butelek,
powiedzia³: �Cholera, same ok³adki od brewiarzy zosta³y!�.

MAJKA: A ta nowa to jest taka �wiêta, taka �wiêta...
LAURA: ...jak Maria Magdalena. A tak naprawdê bol¹ nie

rogi, tylko to, ¿e po tylu latach ona znalaz³a kogo� odpowiedzial-
nego i jest szczê�liwa.

MAJKA: Nie b¹d� taka dok³adna. Jakie� inne wydanie poproszê.
LAURA: Szybki samochód, czyli plastyka-estetyka dla fru-

strata.
MAJKA: No dobra, a jaki� Kolankiewicz zza �ciany, co ci¹-

gle nie mo¿e awansowaæ w ministerstwie?
LAURA: Ten sobie zrobi³ operacjê plastyczn¹, kupuj¹c nowy

krawat.
MAJKA: A na czó³ko zaczesa³ po¿yczkê.
LAURA: I ¿y³ d³ugo i niezbyt szczê�liwie. I pies go drapa³.

� Mamo, a co to jest komplement?
� Je�li ci powiem, ¿e jeste� pedantk¹, to to bêdzie kom-
plement.
� A kto to jest pedant?
� Cz³owiek przywi¹zuj¹cy nadmiern¹ wagê do porz¹d-
ku. Ale ciebie to nie dotyczy.
� A czy mo¿na sobie samemu powiedzieæ komplement?

LAURA: Kiedy by³am nastolatk¹, napisa³a do �Filipinki� ja-
ka� panienka. Redakcja opublikowa³a tê episto³ê na kolumnie li-
stów. Zrobi³a siê z tego straszna afera, inne czytelniczki s³a³y
swoje wyrazy oburzenia. A co napisa³a ta panienka? Ona napi-
sa³a list, którego osi¹ i tytu³em by³a my�l: WIEM, ¯E JESTEM
BARDZO £ADNA.

MAJKA: A ty nie wiesz, ¿e jeste� bardzo ³adna? W³a�ciwie
ka¿da kobieta powinna tak o sobie my�leæ.

LAURA: Wiem, ¿e jestem raz taka, raz taka. I mam �wiado-
mo�æ, ¿e to jest akurat bardzo kobieca cecha. Moja kole¿anka,
Go�ka Gierzyñska, powiedzia³a kiedy�: �A widzia³a� kiedy� cho-
cia¿ jedn¹ ³adn¹ rewolucjonistkê? Te wszystkie Nadie¿dy Krup-
skie, te Klary Zetkin, Ró¿e Luksemburg...�. Ja z pewno�ci¹ re-
wolucjonistk¹ nie jestem.
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Drób i dziczyzna. Nogi powinny byæ giêtkie, mostek
miêkki, a piersi powinny byæ pe³ne i mieæ �wie¿y kolor.

(�ABC gospodarstwa domowego�)

MAJKA: Ale czego� siê boisz.
LAURA: ¯e nie bêdê umia³a siê zestarzeæ. Mam takie znajo-

me, które wygl¹daj¹ jak Brigitte Bardot.
MAJKA: Dzidzia piernik.
LAURA: Na �l¹sku maj¹ na to jeszcze lepsze okre�lenie:

farfulka. Babsko, któremu sze�ædziesi¹t lat temu by³o �licznie
w farfulkach (kokardkach), wiêc je nosi do dzisiaj.

MAJKA: Ale sama kiedy� mówi³a�, ¿e jest takie zjawisko, jak
stara dziewczyna.

LAURA: A ty dzisiaj powiedzia³a�, ¿e personel domu starców
� który same dla siebie zbudujemy � bêdzie mia³ przy nas niesa-
mowity ubaw.

MAJKA: Ty za to powiedzia³a�, ¿e bêdzie przy nas zajêcia dla
tylu osób, ile akurat zostanie zatrudnionych.

LAURA: Pomy�l tylko, nawet tam mo¿e siê znale�æ ¿yczliwa
kole¿anka, która ci doradzi, ¿eby� siê umalowa³a, bo jaka� blada
jeste�.

MAJKA: A tobie powie jeszcze lepiej. ¯e chyba dzisiaj spa-
³a� za ma³o albo za du¿o, no bo tak wygl¹dasz.

LAURA: A ja na to, ¿e i tak nie powiem z kim ¿yjê, jak wy-
dajê pieni¹dze i na co siê leczê.

MAJKA: A ona i tak ciê obgada.
LAURA: Ciebie te¿.
MAJKA: O Mariollo, o moja dollo!

PARDON, MADAME

WITAJ, SMUTKU TROPIKÓW
Nic, tylko siê pochlastaæ. Pierwsza zmarszczka. Siwy w³os.

Okulary do bli¿y. Dojrza³a mi³o�æ ma³¿eñska: figura 96 � part-
nerzy odwracaj¹ siê plecami i ka¿de czyta swoj¹ ksi¹¿kê.
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A zaczê³o siê niewinnie, od podwójnego nazwiska.
� Przed wojn¹ podwójne nazwiska mia³y tylko primabaleriny

i dentystki � powiada Do�wiadczona Znajoma. � Nie martw siê,
moje dziecko, ja te¿ tak mam.

Tylko? A taka Cezaria? Cezaria Baudoin de Courtenay Jêdrze-
jewiczowa primo voto Ehrenkreutz?

Ju¿ siê nie da bezkarnie zarwaæ kilku nocy z rzêdu, a potem
epatowaæ �wie¿ymi my�lami i �wie¿ym wygl¹dem. Ani chodziæ z
murzyñskim warkoczykiem i plecaczkiem. Mo¿e sobie kupiæ gar-
sonkê z apaszk¹ i torebk¹ à la Mama Muminka? Do tego, rzecz
jasna, krem regeneruj¹cy. ̄ adnych trampek do futra, koniec z tym,
nie wypada. Karaku³y i perfumy �Madame Rochas� by³yby comme
il faut. Coraz rzadziej pytaj¹: bilet normalny czy ulgowy? Kto� ust¹-
pi³ miejsca w autobusie. Panika � to chyba pocz¹tek koñca?

� Kwasisz, matka � mówi przyjació³ka. � Ja to mam, odk¹d
skoñczy³am trzyna�cie lat.

Widaæ jednego �wiadomo�æ przemijania dopada wcze�niej,
drugiego pó�niej, ale skuteczniej. Smuga cienia, jako rzecze re-
daktor Komar.

� Gdzie ³azisz! Spadaj z tego trawnika, gówniaro, ale ju¿! �
wrzeszczy dozorca.

Niestety. Gdy podchodzi bli¿ej, przeprasza zawstydzony. A to
cham!

MÓJ ROMANS Z CHIRURGI¥
Medycyny naturalnej bojê siê bardziej ni¿ mê¿czy�ni dentysty.

Medycyna naturalna to przyk³adanie r¹k, picie wody na czczo,
wys³anie kawy do wszystkich diab³ów. To zio³owe tabletki nasen-
ne, po których za cholerê nie mo¿na usn¹æ, i zió³ka o zapachu
szamba, które nale¿y piæ nie tylko regularnie, ale w dodatku na
czczo. Medycyna naturalna jest nie dla mnie. Jestem idealnym
pacjentem chirurgicznym i przekleñstwem internisty. To ja wyna-
laz³am grê �Przepisa³ mi pan nadzwyczajne lekarstwo, tylko je
zapomnia³am braæ�. U mnie nawet infekcja z gor¹czk¹ 39 stopni
nosi medyczn¹ nazwê W³a�ciwie Nic Mi Nie Jest. Gdyby mi po-
wiedziano, ¿e mam do wyboru: zió³ka, odwar, zio³owe tabletki �
albo operacjê, wybra³abym oczywi�cie operacjê. Wolê ciêcia ra-
dykalne. Chirurgom ufam, uzdrawiaczom � nie.
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Medycyna konwencjonalna stara siê trzymaæ na dystans od
opowie�ci o tym, co pomog³o �wiekrowej szwagra bratniemu sy-
nowi. Na tym polega jej sukces. Losowo dobrana grupa osób,
próby podwójnie �lepe, to s¹, moim skromnym osobistym zda-
niem, sposoby okre�lania, czy jaka� metoda terapii jest skutecz-
niejsza od innych, czy te¿ nie.

Placebo to najsilniejsze lekarstwo.
(obserwacja w³asna)

Opowie�ci na temat zgubnych skutków narkozy, jakie sobie
przekazuje w formie legend lud prosty, uwa¿am za mocno prze-
sadzone. Ostatecznie, narkomani ile¿ to lat musz¹ braæ, ¿eby
wreszcie siê wykoñczyæ, wiêc niby dlaczego od jednej narkozy
mia³oby siê staæ a¿ tyle z³ego, jak to: wypadanie w³osów, sen-
no�æ, bezsenno�æ, os³abienie ogólne i temu podobne. Tymcza-
sem lekarze w ogóle nie zdaj¹ sobie sprawy, jak pacjenci strasz¹
siê nawzajem.

Nie na�laduj
S¹ ludzie, którzy nie umiej¹ ani chorowaæ, ani siê leczyæ.
Taka Laura. Kiedy� bola³a j¹ g³owa. Po d³ugich namo-
wach zgodzi³a siê po³kn¹æ tabletkê przeciwbólow¹, któ-
r¹ wygrzeba³am z mojej teczki (ona nie ma w domu nic
od bólu!). Po dwóch godzinach stwierdzi³a, ¿e lek nale-
¿a³o zastosowaæ doodbytniczo, bo pó³ g³owy boli dalej.
Zdziwi³am siê, bo na mnie dzia³a b³yskawicznie, a migre-
ny miewam potê¿ne. Gdy posz³y�my do kuchni zrobiæ
herbatê, ujrza³y�my tabletkê w ca³ej krasie. Bo Laura co
prawda wyjê³a j¹ z opakowania, ale po³o¿y³a na stole
ko³o szklanki z napojem i tak zosta³o.

Poniewa¿ opowie�ci szpitalne nale¿¹ do ulubionych gier towa-
rzyskich Polaków, postanowi³am i ja podzieliæ siê do�wiadczenia-
mi szpitalno-chirurgicznymi. Dzisiaj ma³o komu udaje siê prze¿yæ
¿ycie bez interwencji chirurga. Stosunek lekarzy do pacjentów
zmienia siê i trzeba siê do tych zmian p³ynnie dostosowaæ.

Za re¿imu totalitarnego z pacjentem cackano siê. I tak wielki
aplauz wzbudzi³ fakt, ¿e samodzielnie wsta³am w piêæ godzin po
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operacji rozlanego z bulgotem wyrostka. Krwio¿erczy kapitalizm
powoduje, ¿e chory sam podnosi swoje doczesne szcz¹tki jak
tylko mo¿e najwcze�niej. Biegaj¹ce po ca³ym szpitalu karakany
pe³ni¹ rolê rehabilitantów. Cz³owiek wra¿liwy albo za nimi gania,
albo przed nimi ucieka. Trzeba przyznaæ, ¿e dzia³a to bardzo sty-
muluj¹co (sprawdzi³am) i jako forma rehabilitacji jest niedrogie.
Inn¹, bardzo tani¹ form¹ terapii ruchowej jest æwiczenie siê w ko-
rzystaniu z toalety. Poniewa¿ przewa¿nie nie ma w nich haczy-
ków, drzwi trzeba przytrzymywaæ nog¹. O specjalnych uchwytach
u³atwiaj¹cych skatowanemu operacj¹ cz³owiekowi podniesienie
siê lub opadniêcie w ogóle mo¿na zapomnieæ.Tym prostym spo-
sobem æwiczymy miê�nie brzucha, wzmacniamy uda i ³ydki, wy-
szczuplamy taliê, a nawet podnosimy biust. I po co to wydawaæ
pieni¹dze na si³owniê?

W ten oto sposób stanê³y�my, madame, wobec zasadniczego
pytania: jak prze¿yæ w szpitalu?

...to i o dziewi¹tej wieczorem potrafi przylecieæ, jak
sk¹d� tam wraca, i sprawdziæ, co siê dzieje na oddziale.
Kiedy� tak wpad³ po nocy, u dzieci poci¹gn¹³ palcem po
pó³ce i taka kreska siê zrobi³a. To zacz¹³ na mnie strasz-
nie krzyczeæ, ¿e mnie z pracy wyrzuci. A ja mu na to:
�Panie docencie (bo to by³o z osiem lat temu i jeszcze
docenta wtedy mia³), jak pan mo¿e! ¯eby to by³ kurz z
wczoraj, to by pan mia³ prawo mnie opieprzaæ, ale to
kurz dzisiejszy!...�. No to roze�mia³ siê tylko i poszed³.

(pewna salowa o pewnym ordynatorze)

Obecnie prawie w ka¿dym szpitalu jest kiosk i mo¿na w nim
kupiæ wszystko, od kliszy do aparatu fotograficznego i skarpetek
po papier toaletowy, który jako osobista fanaberia higieniczna
pacjentów nie istnieje w toaletach. Jednak tego, co rzeczywi�cie
jest najbardziej potrzebne, kupiæ siê nie da. Lepiej wiêc od razu
wzi¹æ to z domu.

S¹ to: kabel, lutownica i uszczelki. Kabel i lutownica pos³u¿¹
nam do przed³u¿enia kabli od wszystkiego, które to kable ex
definitione s¹ za krótkie. I nie dziwne, skoro le¿ymy w dziewiêæ
osób w pokoju czteroosobowym. Je�li w ogóle mamy dzwonek
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przy ³ó¿ku, to na pewno nie przy sprawnej rêce. Uszczelka, jak
sama nazwa wskazuje, uszczelnia kran, który przestaje dziêki
temu torturowaæ nas swoim kapaniem. W ostateczno�ci kran
mo¿na obwi¹zaæ szmat¹, ale to jest typowo damski sposób ra-
dzenia sobie w warunkach polowych.

Warto zaczaiæ siê i w sprzyjaj¹cych okoliczno�ciach zaj¹æ
miejsce pod oknem. Zyskujemy dziêki temu: dodatkow¹ po-
wierzchniê parapetu (szafki s¹ bardzo ma³e) oraz komfort, ¿e to
my bêdziemy wietrzyæ, kiedy zechcemy, a nie bêd¹ wietrzyæ nam.

Osobny problem to mycie. Stwierdzono do�wiadczalnie, ¿e
myæ siê nale¿y oko³o pierwszej w nocy. A oto dlaczego: prysz-
nice s¹ na ogó³ dwa. W jednym nie dzia³a odp³yw, w drugim nie
leci woda. Je�li jest jaki� trzeci, sprawny, to przez ca³y bo¿y
dzieñ siedz¹ pod nim palacze i prowadz¹ dyskusje. Pod prysz-
nicem damskim mówi siê o tym: 1. co, kto i jak bêdzie i/lub mia³
zoperowane, 2. o dzieciach, 3. ile ¿on mia³ pan ordynator i o ile
lat jest od niego m³odsza jego najnowsza narzeczona, 4. o fa-
cetach w ogóle, 5. o pracy, 6. o naprawie Trzeciej Rzeczypospo-
litej. W mêskim nie by³am, wiêc nie wiem, ale drog¹ dedukcji,
drogi Watsonie, przypuszczam, ¿e o tym samym, tylko w innej
kolejno�ci i proporcjach.

Najlepszy szpital to ten, do którego nie trzeba i�æ.

(pan Bakalarski)

Konstytutywn¹ cech¹ szpitala jest chaos organizacyjny. Jak
ka¿dy szanuj¹cy siê chaos, ma on swoj¹ strukturê. Struktura
tego chaosu realizuje siê wzd³u¿ upiornie d³ugiego korytarza.
Jest to zreszt¹ cecha transkulturowa � wystarczy obejrzeæ jaki-
kolwiek zagraniczny film rozgrywaj¹cy siê w scenerii szpitalnej.
Na tym odcinku nie powinni�my mieæ problemów z wkroczeniem
do zjednoczonej Europy. Mo¿na postawiæ dolara przeciwko
orzechom, ¿e pomieszczenie, w którym przeprowadza siê ba-
danie ginekologiczne, ma powierzchniê sze�ciu hektarów, sam
fotel natomiast os³oniêty jest parawanem dla krasnoludków. Co
chwila wpada tam siostra z rewelacj¹, ¿e nie mo¿e znale�æ dok-
tora Jakiego�tam, albo sprz¹taczka z egzystencjalnym pyta-
niem:  �Nie ma tu aby mojej miet³y?!�. Gabinet ten znajduje siê
oczywi�cie o ca³e kilometry od toalety damskiej, za to bardzo
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blisko kuchenki. Naprzeciwko natomiast jest: a) wej�cie dla od-
wiedzaj¹cych, b) toaleta mêska, c) pokój dziennego pobytu (te-
lewizor, lodówka, te rzeczy), d) brudownik. Sala pooperacyjna
jest koedukacyjna, co wp³ywa pozytywnie na integracjê pacjen-
tów. Co do sali opatrunkowej, to zazwyczaj nadzwyczajnym
wysi³kiem woli wygospodarowano j¹ gdzie� w ³¹czniku.

Zastanawia mnie, sk¹d re¿yserzy polskich filmów czerpi¹ wia-
domo�ci. Kiedy s³yszê z ekranu: �przyj, kochana, przyj�, krew
mnie zalewa. Pardon, madame, proszê pos³uchaæ osoby do-
�wiadczonej. Tam mówi¹ dok³adnie odwrotnie: �proszê nie
przeæ�. A to dlatego, ¿e najwa¿niejsz¹ spraw¹ dla personelu w
tym momencie s¹ nastêpuj¹ce informacje: panin stan cywilny,
data �lubu, data rozpoczêcia wspó³¿ycia i data pierwszej mie-
si¹czki. Proponujê napisaæ to sobie zawczasu na kartce i wrê-
czyæ j¹ w stosownej chwili. Poniewa¿ amnezja w tych kwestiach
jest surowo i g³o�no piêtnowana (�nie pamiêta pani daty swojego
�lubu?!!!�), lepiej jest zmy�liæ cokolwiek, ni¿ przyznaæ siê do dziur-
ki w mózgu.

Warto zaopatrzyæ siê w jaki� suchy prowiant. Przestroga ta do-
tyczy przede wszystkim pacjentów chirurgicznych. Bo matka jed-
nej mojej kole¿anki po resekcji nerki nie mog³a siê doczekaæ, kar-
miona jakimi� kleikami i wod¹, pierwszego normalnego posi³ku.
Wypadkiem mia³ to byæ obiad. Na widok drugiego dania subtelna
ta kobieta ma³o nie zemdla³a: szef kuchni zarz¹dzi³ cynaderki.

Do szpitala nale¿y poza tym wzi¹æ walkmana ze szczelnie
przylegaj¹cymi s³uchawkami i zatyczki woskowe do uszu. Dziêki
tym wynalazkom mo¿emy odizolowaæ siê od opowie�ci, jak tu na
tym samym ³ó¿ku to le¿a³a taka pani, co siê ledwo obudzi³a po
narkozie, oraz: �A ja kiedy� przeczyta³am grubsz¹ ksi¹¿kê�.

...I tak siê �le goi³a ta pacjentka, ¿e j¹ przewie�li na od-
dzia³ SCEPTYCZNY...

(zas³yszane pod sal¹ opatrunkow¹)

Tu nie mogê siê powstrzymaæ przed opowiedzeniem historyjki
z ¿ycia. Jedna otó¿ moja przyjació³ka posz³a z facetem do ³ó¿ka.
Kiedy tylko tam wyl¹dowali, okaza³o siê, ¿e ka¿de z nich przesz³o
wiele operacji. Zaczêli siê licytowaæ, kto ma wiêcej blizn i czyje
s¹ d³u¿sze. W rzeczy samej, niektóre z nich istotnie przypomi-
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na³y wczesne dzie³a maestro Beksiñskiego. No i szlag trafi³ eks-
tazê. Ale podobno u�miali siê jak nornice.

Suplement
JU¯ NIGDY,
CZYLI WSPOMNIENIA
NIEBIESKIEGO FARTUSZKA

Je¿eli � miêdzy odkryciem jednego siwego w³osa i drugiego
� co� mnie w ¿yciu cieszy do szaleñstwa, to jest to �wiadomo�æ,
¿e ju¿ nigdy nie bêdê chodzi³a do szko³y. By³by to czas ponury
i stracony bezpowrotnie, gdyby nie doktor Argasiñski.

� Tu mnie boli, tu mnie boli i jeszcze tu mnie boli, nigdzie
mnie nie boli; nienawidzê szko³y! � komunikowa³am mu.

� Dwa tygodnie wystarczy? � pyta³ pan doktor rzeczowo.
� Na razie wystarczy � odpowiada³am przytomnie, otwieraj¹c

sobie drogê do ci¹gu dalszego.
�Depresja psychiczna drugiego stopnia� � pisa³ doktor Arga-

siñski w ksi¹¿eczce zdrowia. I to siê akurat nie mija³o z prawd¹.

Uczennica p³acze rozdzieraj¹co na lekcji, a zapytana
o powód, u�miecha siê z politowaniem.

(autentyczna uwaga z dzienniczka nades³ana na
konkurs pewnego czasopisma dla m³odzie¿y)

Jestem ofiar¹ polskiego systemu o�wiaty. I szko³a podstawo-
wa, i �rednia nie nauczy³y mnie niczego. Na studiach by³oby za-
pewne podobnie, gdyby nie to, ¿e podpad³am wybitnym teorety-
kom dziennikarstwa: K¹kolowi i Kupisowi, a tak¿e panu, który
na pierwszych zajêciach oznajmi³:

� Bêdê z pañstwem prowadzi³ æwiczenia z miêdzynarodowych
stosunków politycznych, a nazywam siê magister Tabor.

� Magister! Co za piêkne imiê!... � wrzasnê³am z egzaltacj¹ ze
swojej ostatniej ³awki.
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� Porozmawiamy sobie na egzaminie, jak pani taka elokwent-
na � pogrozi³ mi pan magister.

Do zagadnienia podesz³am twórczo i z³o¿y³am podanie o in-
dywidualny tok studiów. Uratowa³o mnie to przed stresami i skre-
tynieniem w kolektywie.

Uczêszcza³am do liceum, które mia³o zaszczytn¹, przedostat-
ni¹ lokatê w Warszawie. Niestety, nikt nie chcia³ nam powie-
dzieæ, która to placówka jest za nami. Najwyra�niej bali siê, ¿e
siê gremialnie przeniesiemy i zawy¿ymy poziom. Realnie to nie
by³o mo¿liwe: prze¿y³am czterech matematyków (i do dzisiaj
mam k³opoty z czterema dzia³aniami), trzech polonistów i dzie-
siêciu historyków. Znakiem tego o pakcie Ribbentrop�Mo³otow
dowiedzia³am siê podczas egzaminu na studia.

Z matematyki mia³am naci¹gan¹ trójê, chocia¿ z astronomii �
pi¹tkê. (Z basenu wycieka woda. W tym samym czasie mijaj¹ siê
dwa poci¹gi. Pospiesznym jedzie dziewczynka, która rozwi¹za-
³a to zadanie. Odpowiedz: o której godzinie i na jak d³ugo wyl¹-
duje w Tworkach? Wskazówka: dziewczynka jest nonkonfor-
mistk¹.) Badanie przebiegu zmienno�ci funkcji przekracza³o
moje mo¿liwo�ci intelektualne, zapewne ze wzglêdu na �miertel-
n¹ nudê tego zagadnienia. Maturê zda³am dziêki zadaniom z ra-
chunku prawdopodobieñstwa i geometrii przestrzennej, chocia¿
do dzisiaj nie umiem pomno¿yæ 7 przez 8 bez u¿ycia palców. Po
studiach robi³am profesjonalny test, z którego wynik³o, ¿e mam
niekwestionowany talent do komputerów, czyli � w uproszcze-
niu � do matematyki. Gdym to ja wiedzia³a dwadzie�cia lat temu!

Rozbiera atomy na cz¹steczki i k³adzie sobie na
oczach.

Z lektur byli�my odpytywani metod¹ testów (Jakie grzyby
zbiera³a Telimena? Jak mia³ na imiê Wojski?) i �Zrobiê wam quiz
jak w telewizji: dziewczynki kontra ch³opcy�. Raz testu nie by³o.
Pani poprosi³a dwie osoby do scharakteryzowania Aliny i Balla-
dyny. Ja siê zg³osi³am jako ch³opczyk, a Krzysiek Siemieñski,
pó�niejszy naczelny �Ekspressu Wieczornego�, jako dziewczyn-
ka. Scharakteryzowali�my i dostali�my po pi¹tce. Potem pani
powiedzia³a, ¿e nie postawi dwójek, bo przecie¿ musimy sobie
ufaæ, i to bêdzie takie ciekawe, i niech no te osoby, co nie prze-
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czyta³y lektury, przyznaj¹ siê do grzechu. No i to znowu byli�my
ja i Siemieñski. A potem ju¿ zawsze by³y testy i quizy.

Demonstruj¹c dzia³anie gejzeru, opryska³ pomidorem
ca³¹ klasê.

Z konfrontacji po latach wynika, ¿e Siemieñski chodzi³ do ja-
kiej� innej szko³y ni¿ ja. W czasie gdy ja popada³am w depresjê
psychiczn¹ II stopnia, on æwiczy³ picie piwa w pobliskim barze
�Radek� z kole¿kami i obmy�la³ haki na chwa³y polskiej peda-
gogiki. Twórczym efektem tych rozmy�lañ by³o podprowadzenie
kapowniczka pani od polskiego. Zawiera³ on takie na przyk³ad
perwersyjne i trudne do zapamiêtania plany: Zapytaæ Piotrka. Z
czego zapytaæ. Prawid³owa odpowied�. Poprosiæ Iwonê do tabli-
cy, niech zapisze temat lekcji. Tu temat.

Dopóki kajet nie zosta³ lito�ciwie podrzucony, lekcje polskie-
go zamar³y.

Uczennica wisi u okna, celem po¿egnania kolegi.

Dyrektor tej wybitnej placówki nazywa³ siê Wincenty £a�-
niczka. Kiedy� ch³opaki wziêli obraz �Dama z ³asiczk¹�, wyciê-
li ³asiczce ³eb, w to miejsce wstawili zdjêcie g³owy dyrektora
i podpisali: Leonardo da Vincenty � �Dama z £a�niczk¹�. Legen-
da ta by³a mi os³od¹ kiblowania w szkole.

Oszala³ na lekcji wiedzy o spo³eczeñstwie.

Pani posz³a na macierzyñski i zast¹pi³ j¹ pan. Ten nie robi³ te-
stów i szczê�liwie gardzi³ tak¿e quizami. Za to do ¿eñskiej czê-
�ci klasy zwraca³ siê per �cipcia�, wyrywa³ do odpowiedzi za
pomoc¹ pstrykniêcia palcami, a klasa myli³a mu siê z ch³opskim
weselem: krawat wiesza³ na krze�le, a raz nawet zzu³ trzewiki.

Kiedy mia³ opisaæ koszmarny sen, opisa³ nauczyciela
jêzyka polskiego.

Mam hiszpañski temperament i ognist¹ krew i bardzo szybko
wesz³am z panem w konflikt. Zapyta³am mianowicie, co oznacza
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to pstrykniêcie, a kiedy dowiedzia³am siê, ¿e nic, poprosi³am,
¿eby wobec tego pan na mnie nie pstryka³, bo, po pierwsze, mnie
to peszy, a po drugie, bêdê wiedzia³a, ¿e chodzi tylko o odpo-
wied�. Zaraz potem opublikowa³am swój pierwszy tekst w �Po-
lityce� i pan przesta³ mnie odpytywaæ i czytaæ moje wypracowa-
nia. A potem sam napisa³ do �Polityki� o stosunkach w naszym
liceum i pani dyrektor rozwi¹za³a z nim umowê o pracê.

Nastêpnie moje oblicze ukaza³o siê na ok³adce �Filipinki�, co
na gronie pedagogicznym zrobi³o znacznie wiêksze wra¿enie ni¿
wszystkie moje teksty w �Polityce� razem wziête, dziêki czemu
mia³am trochê spokoju. Do matury doholowa³a nas paniusia, któ-
ra twierdzi³a, ¿e �Borysa Godunowa napisa³ Musorgski, przecie¿
sama to widzia³am�.

Fizkulturê mia³am z pewn¹ nastrojow¹ staruszk¹, która na-
ucza³a jeszcze babcie moich niektórych kole¿anek, co mia³o
miejsce we Wilnie. Dama ta ubóstwia³a skoki wzwy¿ w naszym
wykonaniu. Przy moim wzro�cie skoki wzwy¿, siatkówka, ko-
szykówka nie s¹ i nie mog¹ byæ ulubion¹ form¹ aktywno�ci fi-
zycznej. Zagro¿ona repet¹ z wuefu, korzystaj¹c z krótkowzrocz-
no�ci owej damy, skoczy³am pod poprzeczk¹, wzniecaj¹c dla
zmy³ki tumany kurzu.

� No widzisz, jak chcesz, to potrafisz! � ucieszy³a siê pani pro-
fesor. I za¿¹da³a powtórzenia wyczynu. Niestety, taka rzecz uda-
je siê tylko raz. W desperacji skoczy³am, zrzucaj¹c podpórki
i poprzeczkê na spracowane grzbiety niedysponowanych, zatrud-
nionych przy grabieniu piasku.

Uprzejmie proszê o interwencjê, poniewa¿ córka pañ-
stwa na lekcji wf wiesza siê na drzewie.

Od tej pory pani zarz¹dzi³a marszobiegi. Ja siê chowa³am
z tak¹ jedn¹ kole¿ank¹ w pewnej bramie na ulicy Lisowskiej, a
w stosownym momencie wyrywa³am na czo³o peletonu. Dodam
jeszcze, ¿e od czwartego do ósmego roku ¿ycia æwiczy³am ³y¿-
wiarstwo figurowe. Podobnie by³o z �wychowaniem muzycz-
nym�. Pan mnie zaszczyci³ czwórk¹. Równocze�nie lata ca³e
pobiera³am nauki w klasie skrzypiec w szkole muzycznej. Bo do
tego wszystkiego mam jeszcze s³uch absolutny.
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Ale najczulej wspominam pani¹ dyrektor, która zawezwa³a
mnie do swojego gabinetu tu¿ przed matur¹. Chcia³a szczerej
odpowiedzi na pytanie: czy wszyscy moi znajomi to mê¿czy�-
ni i czy przewa¿nie starsi ode mnie. Nareszcie mogê byæ szcze-
ra: otó¿ nie wszystkich wystawia³am na próbê. Ale ju¿ wtedy
wola³am obiad w mêskim towarzystwie od skoków wzwy¿, dra-
matycznej budowy przewodu pokarmowego królika, przepisy-
wania na czysto notatek z lekcji (sic!) i malowania marginesów
w kajetach.

Zwalnia siê z lekcji, mówi, ¿e j¹ boli g³owa, a potem
j¹ widzê z przystojnym brodaczem.

By³a w naszej szkole osoba wszechstronna, wykszta³cona,
kulturalna i ¿yczliwa. Ustrój sprawiedliwo�ci spo³ecznej resocja-
lizowa³ j¹ na stanowisku wo�nej za nies³uszne pochodzenie kla-
sowe. To ona by³a autork¹ rzekomo moich, bezb³êdnie wykona-
nych exersajsów z francuskiego na zgodno�æ czasu i tryb warun-
kowy. Dama ta (w sformu³owaniu nie ma ironii, to naprawdê by³a
dama) umar³a na stanowisku pracy, na skutek nadu¿ycia alkoho-
lu. Prawdê tê ukryto przed nami, podobnie jak wiele innych. Jak
widaæ � nieskutecznie.

Kradnie ze szkolnej kuchni ziemniaki i robi z wo�-
n¹ frytki.

Ja cierpia³am codziennie, moja mama na wywiadówkach.
Wychowawczyni powtarza³a tam, czyszcz¹c paznokcie kartk¹
z³o¿on¹ we czworo: �Uczniowie s¹ niekulturalni, uczniom brak
kultury, uczniów trzeba edukowaæ kulturalnie�. Rodzicielka py-
ta³a mnie, czy nie mog³abym siê przenie�æ do klasy równoleg³ej
i czy czêsto mam lekcje z wychowawczyni¹. Przenie�æ siê nie
da³o, bo by³a tylko jedna klasa z francuskim. Co do lekcji nato-
miast, to odbywa³y siê codziennie.

Utrudnia wej�cie do klasy, trzymaj¹c drzwi od �rodka.
Szarpie drzwi sali 240 z kol. Górskim.
Matka: Zapozna³am siê z uwag¹. Zabroni³am Agnieszce
szarpania drzwi sali 240 z kol. Górskim.
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Muszê uczciwie przyznaæ, ¿e wyrzucona z lekcji za niesubor-
dynacjê, mia³am gdzie siê podziaæ. L¹dowa³am na zapleczu bi-
blioteki szkolnej, akurat najlepszej w Warszawie. Dostawa³am
tam od pani Ali wsparcie emocjonalne, kawê i ksi¹¿ki nieosi¹gal-
ne na ówczesnym niewolnym rynku ksiêgarskim. Pani Ala jest
jedyn¹ osob¹, której co� zawdziêczam.

No có¿, tak¿e na studiach sze�æ razy polecono mi czytaæ
�18 Brumaire�a Ludwika Napoleona Buonaparte� i cztery razy
�Tezy o Feuerbachu�. Na przymusowej autorce wypracowañ
�Czy bogowie greccy s¹ mi bliscy, czy nie i dlaczego?� robi³o to
minimalne wra¿enie.

Temat: JAK SPÊDZI£AM WOLN¥ SOBOTÊ I NIE-
DZIELÊ?
Woln¹ sobotê i niedzielê spêdzi³am na rozmy�laniu,
o czym napisaæ w wypracowaniu, jak spêdzi³am wol-
n¹ sobotê i niedzielê.

(autentyczne wypracowanie uczennicy liceum)

Moje �wiadectwo maturalne jest monotonne, gdy¿ sk³ada siê
g³ównie ze stopni dostatecznych. Mo¿na na to spojrzeæ inaczej:
jest ono dowodem mojej konsekwencji. Studiowa³am potem dwa
kierunki studiów równolegle, mia³am po siedemna�cie egzami-
nów w sesji i dawa³am sobie radê ze wszystkim. Nie bêdê te¿
ukrywaæ, ¿e prowadzi³am ¿ycie osobiste.

Usprawiedliwiaj¹c siê, powiedzia³a: Wczoraj by³ u mnie
Józek i tak mnie uczy³, ¿e na fizê nie by³o czasu.

Za to zdziwi³am siê niepomiernie, gdy zaraz po wrêczeniu in-
deksów zaprowadzono nas do BUW-u i obja�niono, jak te¿ siê
korzysta z takiej biblioteki. Dla mnie to by³o oczywiste. Dla in-
nych niekoniecznie. Ja, dziêki zwolnieniom doktora Argasiñskie-
go, chodzi³am na wagary do biblioteki. Nie wiem, gdzie pan dzi-
siaj ordynuje, panie doktorze, ale przynajmniej t¹ drog¹ chcia³am
panu podziêkowaæ za ocalenie mnie od zidiocenia. Dziêki panu
uniknê³am konieczno�ci poddania siê lobotomii.
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Nie nauczy³em siê regó³ki.
Ju¿ siê nauczy³em regó³ki.
Nie umiem pisaæ s³owa regó³ka.

(pisownia oryginalna)

Wspominam was z szacunkiem i wzruszeniem, moi najdro¿si
nauczyciele.  A kiedy o was my�lê, dostajê skrêtu mózgu.

Laura Tamara Bakalarska

Na plastyce zrobi³am portret wychowawczyni, który
chyba z winy modela nie bardzo siê podoba gronu pe-
dagogicznemu i dyrektorowi.
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Rozdzia³ VII

...BO DZIECI TO TAKA RADO�Æ

No wiêc jest pani nie do�æ ¿e samotna, to jeszcze z dzieckiem.
Nie bêdziemy wnikaæ, w jaki sposób do tego dosz³o: czy tatu�
okaza³ siê nieodpowiedzialny, czy to pani �wiadomy wybór, czy
tak po prostu potoczy³o siê ¿ycie. Nam na przyk³ad najpierw siê
potoczy³o, a potem dokona³y�my �wiadomego wyboru. Bez
wzglêdu na przyczyny efekt jest taki sam: ma pani dziecko (dzie-
ci) i wychowuje je pani sama, co w praktyce oznacza, ¿e: a) jest
pani matk¹ i ojcem w jednym (co tak naprawdê jest niewykonal-
ne), b) wy³¹cznie na pani spoczywa ca³kowita odpowiedzial-
no�æ za dzieci.

Dziecko to zajêcie dla tylu osób, ile akurat jest w domu.

(Kalina Domañska, kole¿anka)

Has³a w rodzaju: �Ja siê nie zgadzam, ale jak ci ojciec pozwo-
li, to proszê bardzo�, �Popro� ojca, ¿eby ci to naprawi³�, �Daj mi
spokój, id� trochê pomarudziæ ojcu�, nie istniej¹. Je�li syn wybi-
je pi³k¹ s¹siadowi w samochodzie szybê, to wszystko, co siê
z tym wi¹¿e, musi pani za³atwiæ sama, pocz¹wszy od rozmowy
z rozgniewanym i agresywnym facetem, na problemie, sk¹d
wzi¹æ tak¹ gigantyczn¹ forsê na zrefundowanie szkody, skoñ-
czywszy. Po drodze jest jeszcze wychowawczo-dyscyplinuj¹ca
rozmowa z delikwentem, któr¹ te¿ lepiej, ¿eby odby³ tatu�. W
szkole zebrania rodziców zwykle odbywaj¹ siê tego samego dnia
i o tej samej godzinie u obydwu pani pociech: pozostaje tylko
rozmno¿yæ siê przez p¹czkowanie, bo tatu� nawet nie wie, w któ-
rej klasie jest jego dziecko. To znaczy wie, ¿e �chyba w pi¹tej�,
ale czy w �A�, czy w �C�? Rozwi¹zanie kwestii wakacji te¿ spo-
czywa tylko na pani. ¯e nie wspomnimy o ró¿nych dramatycz-
nych sytuacjach, gdy dziecko skrêci sobie nogê albo w �rodku
nocy dostanie ataku wyrostka robaczkowego � je�li wpadnie pani
w panikê, bêdzie to dla nas absolutnie zrozumia³e.

Samotne wychowywanie dzieci ma swoje dobre strony, bo nikt
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nie podwa¿a pani tak zwanego autorytetu odwo³ywaniem pani
nakazów czy zakazów. Nie krzyczy: �Gdzie idziesz z tymi no-
¿yczkami?!�, gdy w³a�nie prosi³a pani dziecko, ¿eby je pani po-
da³o, nie wy³adowuje swoich z³ych humorów: �Matka ci pozwo-
li³a, ale ja nie pozwalam, rozumiesz?�. Nie musi pani przeprowa-
dzaæ dwudniowych wojen o podjêcie najprostszych decyzji do-
tycz¹cych dziecka, bo podejmuje je pani sama.

Jednak zalet takiej sytuacji jest zdecydowanie mniej ni¿ trud-
nych do ud�wigniêcia, chwilami przygniataj¹cych, zwalaj¹cych
z nóg uci¹¿liwo�ci. A poza tym dziecku potrzebni s¹ oboje rodzi-
ce. Je�li jaka� bezdzietna przyjació³ka mówi: �Ty to masz przy-
najmniej dziecko, nie jeste� sama�, mo¿e jej pani spokojnie ka-
zaæ pukn¹æ siê w g³owê. Otó¿ jest pani sama, samotno�ci¹ po-
dwójn¹ albo nawet potrójn¹. Bo na pani jednej spoczywaj¹ te
wszystkie obowi¹zki, które w innych domach rozk³adaj¹ siê na
dwie, niekiedy nawet na trzy (babcia) osoby. Bo sama ponosi pani
odpowiedzialno�æ nie tylko za siebie, ale tak¿e za dziecko lub
dzieci. Oczywi�cie, ¿e dzieci daj¹ cz³owiekowi du¿o rado�ci, ale
tak¿e ca³¹ furê zmartwieñ, k³opotów, problemów. Na pytanie,
czego wiêcej, niech odpowie pani sobie sama. Zw³aszcza ¿e tej
rado�ci te¿ nie ma kto z pani¹ dzieliæ. Mimo to najbardziej na
�wiecie kocha pani swoje dziecko, bez wzglêdu na to, co zrobi
i ile sprawia k³opotów.

Na miano prawdziwej Matki-Polki zas³uguj¹ te kobiety, któ-
rym uda³o siê samotnie wychowaæ dzieci i po drodze nie zwa-
riowaæ.

Krew, pot i ³zy

LAURA: Czy ty te¿ na kilometr poznajesz samotn¹ kobietê?
To znaczy mam na my�li tak¹, która jest sama z dzieckiem (dzieæ-
mi)?

MAJKA: Jest co� takiego... Samotne matki otacza taka szcze-
gólna aura.

LAURA: Co one wlok¹ za sob¹? Co my wleczemy, ¿e to od
razu widaæ?

MAJKA: Inaczej siê rozmawia z dzieckiem. Bardziej konkret-
nie. Wiesz, ¿e nic na nikogo nie mo¿esz przerzuciæ. Nie powiesz:
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�Cz³owieku, ja ju¿ nie mam do ciebie si³y, ale jak ojciec przyj-
dzie, to sobie z tob¹ porozmawia�. Ka¿da rozmowa ma jaki� kon-
kretny cel, zawsze próbujesz dziecku co� przekazaæ, jak¹� wie-
dzê, jakie� informacje.

LAURA: Tak, ale to nie tylko to. Patrzysz na tak¹ kobietê i bez
wzglêdu na to, czy w³a�nie wysiad³a z mercedesa, czy do szko³y
dowlok³a siê z tramwaju, targaj¹c siaty z zakupami, od razu wi-
dzisz, ¿e to samotna matka.

MAJKA: Byæ mo¿e wiêcej zdecydowania i samodzielno�ci
w zachowaniu. Ka¿d¹ decyzjê musisz podj¹æ sama, nie masz siê
z kim skonsultowaæ, spytaæ o radê.

LAURA: Ci¹gle jeste�my skupione, ci¹gle nad czym� g³ów-
kujemy. Po powrocie do domu nie bijê tej piany, ¿e �on na mnie
popatrzy³, a ja mu powiedzia³am� albo w co te¿ ja siê jutro ubio-
rê, tylko jak zorganizowaæ dziecku resztê dnia, ¿eby nie kretynia-
³o przed telewizorem, a ja ¿ebym mog³a spokojnie w domu pra-
cowaæ.

MAJKA: Niektóre obce osoby nawet mówi¹: �Bo pani to za-
wsze taka spokojna i u�miechniêta�, ale nam brakuje poczucia
bezpieczeñstwa i mo¿e to w³a�nie to jest widoczne?

LAURA: Ale jest te¿ chyba specjalny sposób mówienia o
dziecku. I nadmierne inwestowanie. Co� takiego maj¹ pó�ne
matki. Mam tak¹ kole¿ankê, która nie ma dzieci. Teraz, w okoli-
cach piêædziesi¹tki, zajê³a siê studiuj¹c¹ w Warszawie bratanic¹.
Ale jej odbi³o. Na przyk³ad mówi: �Bardzo bym siê chcia³a z tob¹
spotkaæ, ale w tym tygodniu nie mogê, bo siê uczymy do egza-
minu�.

MAJKA: Tak, to jest bardzo podobne. Ale to nam nie wyja-
�nia istoty zagadnienia. Jest ró¿nica w zachowaniu samotnych
matek i matek z tak zwanych normalnych rodzin, trzeba j¹ tylko
uchwyciæ i nazwaæ.

LAURA: Zastanawia mnie, dlaczego ja tak czêsto jestem py-
tana, czy mam dzieci.

MAJKA: Kiedy ciê pozna³am, nie mia³am pojêcia, ¿e masz
dziecko. W ogóle nic o tobie nie wiedzia³am. Parê dni po moim
przyj�ciu do redakcji kupi³a� jaki� ciuch dla Alki. Oczywi�cie,
zlecia³y siê wszystkie baby, ogl¹da³y go, odbywa³a siê jaka� dys-
kusja. A ja patrzy³am na ciebie, s³ucha³am, co i jak mówisz, i nie
mia³am ¿adnych w¹tpliwo�ci, ¿e jeste� z Alk¹ sama.
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LAURA: Czyli rzeczywi�cie jako� inaczej mówimy o dzie-
ciach.

MAJKA: A dziwne? Przecie¿ z powodu niemania ch³opa w
domu dzieci pe³ni¹ rolê zastêpczego partnera. Poczuwaj¹ siê do
odpowiedzialno�ci za dom w takim samym stopniu jak matka. Gdy
zamówi³am rega³ na ksi¹¿ki i trzeba go by³o odebraæ od stolarza,
to problemem jego przetransportowania moje dzieci przejmowa³y
siê tak samo jak ja. A kiedy zapalenie p³uc na miesi¹c unierucho-
mi³o mnie w ³ó¿ku, to moje dzieci prowadzi³y dom, robi³y zaku-
py, karmi³y mnie niemal na si³ê: �Mamo, zjedz, bo musisz zaraz
wzi¹æ lekarstwa�. Trudno o nich mówiæ tak samo jak o dzieciach,
których najwa¿niejszym problemem jest to, ¿e z powodu z³ych
ocen ojciec zabroni³ przez tydzieñ graæ na komputerze.

LAURA: W porz¹dku, ale to dotyczy sytuacji, w której obser-
wujesz relacje matki z dzieckiem. A ja mówiê o okoliczno�ciach,
kiedy dziecka w pobli¿u nie ma, a ty i tak wiesz swoje. Jak od-
biera³am Alkê z przedszkola, to wiele razy widzia³am tak¹ mat-
kê, co do której mia³am pewno�æ, ¿e jest sama z dzieckiem, mimo
¿e nigdy jej z nim nie widzia³am, bo ja z Alk¹ wychodzi³am, za-
nim jej dziecko przysz³o do szatni. Tak by³o przez dobrych parê
miesiêcy. A potem, kiedy raz przy ubieraniu dzieci mia³am oka-
zjê zamieniæ z ni¹ dwa s³owa, okaza³o siê, ¿e moja Intuicja Pie-
trowna by³a s³uszna. O co tu chodzi?

MAJKA: My musimy bardzo dobrze wiedzieæ, czego chcemy,
decyzje podejmowaæ, jak to siê mówi, �po mêsku�. Mniejsz¹
wagê przy odbieraniu dziecka z przedszkola przywi¹zujemy na
przyk³ad  do tego, czy ono prosto za³o¿y³o czapkê, czy trochê
mu siê przekrzywi³a, a wiêksz¹ do tego, ¿eby siê w ogóle ubra³o,
i to jak najszybciej, bo je�li bêdzie marudziæ za d³ugo, to wszyst-
kie plany nam trzasn¹.

LAURA: Chyba mam! Mia³am takich znajomych, którzy po-
brali siê z powodu sporz¹dzenia dziecka. S¹d im udziela³ zezwo-
lenia, bo oboje byli jeszcze niepe³noletni. Lata ca³e wygl¹da³o na
to, ¿e wszystko jest w porz¹dku. A¿ pewnego dnia nieboszczyk
mia³ do nich jaki� interes i pojecha³ do nich sam. Wraca i rela-
cjonuje: ona wprawdzie by³a znowu w ci¹¿y, ale poroni³a, on
mieszka z jak¹� inn¹ bab¹, szykuj¹ kwity o rozwód, a ona � uwa-
¿aj, kole¿anko, to jest dos³owna cytacja � STRACI£A TÊ
SWOJ¥ CA£¥ SAMICZ¥ PEWNO�Æ SIEBIE.
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MAJKA: Jedna Henia, która potrafi³a siê przyznaæ, jak bar-
dzo cierpia³a, kiedy m¹¿ odszed³. By³a w stanie kompletnej de-
presji, jecha³a na lekach. Dzieci by³y ju¿ prawie doros³e i nie tyl-
ko rozumia³y, co jest grane, ale naprawdê j¹ wspiera³y w tej sy-
tuacji. A trzeba by³o paru ³adnych lat, ¿eby siê jako tako pozbie-
ra³a.

LAURA: Henia jest po prostu bardzo dobrym i uczciwym
cz³owiekiem. To jest ten przypadek, kiedy nie zastanawiasz siê:
�Dlaczego akurat ja zawsze muszê wdepn¹æ w takie gówno�,
tylko dlaczego jej siê to przytrafi³o.

Wczoraj widzia³am siê z Radk¹, tak¹ moj¹ znajom¹, która za-
wodowo zajmuje siê psychoterapi¹ ¿on alkoholików. Powiedzia³a
mi, ¿e ¿onê alkoholika poznaje bez pud³a bez wzglêdu na to, czy
on jest facetem z fakultetami, czy degeneratem pod ka¿dym
wzglêdem. Powiedzmy, ¿e to dewiacja zawodowa. Ale spyta³am
j¹, czy na samotne matki te¿ ma takiego nosa, a Radka bez na-
mys³u: �No pewnie!�.

Poniewa¿ wiem, ¿e zosta³a sama z dzieæmi, spyta³am, jak so-
bie radzi³a w tym pierwszym, najtrudniejszym okresie. A trzeba
powiedzieæ, ¿e robi wra¿enie silnej, zwartej, gotowej, pozbiera-
nej i konkretnej. No, jednym s³owem, jakby powiedzieli faceci,
silnej baby. A ona mi na to: �W ogóle sobie nie radzi³am. By³am
najnudniejsz¹ osob¹ na �wiecie, wieczorami i nocami wisia³am
na telefonie i tru³am, ³kaj¹c do s³uchawki, znajomym. Na szczê-
�cie byli tacy, co chcieli s³uchaæ. A ty?�. �No, ja by³am w pew-
nym sensie w luksusowej sytuacji � powiedzia³am. � Ja nie zo-
sta³am sama, tylko odesz³am. A ¿e do nikogo, to inne zagadnie-
nie�. A Radka: �Niby tak. Tylko, ¿e to na jedno wychodzi�. I co
ona ma?

MAJKA: Ona ma racjê! Poniewa¿ zwi¹zek, który siê rozpad³,
to jest zawsze osobista klêska.

¯eby cz³owiek zrozumia³, ¿e co� kocha³, to musi
to straciæ. Albo zepsuæ. Albo czekaæ, a¿ samo
siê zepsuje.

(Aleksandra Manturzewska w wieku lat 4)

LAURA: Klêska to nie. Raczej pora¿ka. Ja my�lê, ¿e kluczo-
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wym problemem tutaj jest nieobwinianie siê o to, ¿e nie wysz³o.
Bo po pierwsze, to jest ma³o twórcze, a po drugie, nie da siê ¿yæ
w ci¹g³ym poczuciu winy. Czy mo¿na siê bez przerwy baæ? Nie
mo¿na.

MAJKA: Nikt przecie¿ nie planuje tego, ¿e co� mu siê nie uda.
LAURA: O to, to, moja Anielciu. Gdyby cz³owiek z tak¹ tro-

sk¹ pochyla³ siê nad ka¿dym swoim nieudanym krokiem, toby
raczkowa³ do koñca ¿ycia. Co nie zmienia faktu, ¿e ma trupa
w szafie.

MAJKA: Tak naprawdê to ma go ka¿da rodzina.

Dlaczego kto� niedobry zabija kogo� dobrego, kiedy po-
winno byæ odwrotnie?

(Aleksandra Manturzewska w wieku lat 6)

�Malinowski mnie bije!�

W ostatnich latach wielkim problemem sta³a siê przemoc
i przestêpczo�æ. W wyniku obni¿ania siê wieku osób bêd¹cych
zagro¿eniem dla otoczenia zagadnienie dotyczy dzieci, nawet
z najm³odszych klas. Nasze dzieci nie s¹ bezpieczne nie tylko na
ulicy czy podwórku, ale nawet w szkole, w swojej klasie, niemal
pod okiem nauczyciela.

Strasznie mnie bol¹ nogi ze zmêczenia. No, ale po ca³ym
dniu w przedszkolu to chyba maj¹ prawo boleæ? Bo
wiesz, jak to jest w przedszkolu. Tu ciê uszczypn¹, tam
ciê kopn¹, to siê trzeba odkopn¹æ.

(Aleksandra Manturzewska)

Podobno Laury m³odsza pasierbica Agata wróci³a kiedy�
z przedszkola z wielkim krzykiem:

� Malinowski mnie bije!
Ojciec Manturzewski z poprzedni¹ eks-Manturzewsk¹ natych-

miast polecieli interweniowaæ. I co siê okaza³o? ¯e to Agata leje
wszystkie dzieci, a jeden Malinowski usi³uje siê broniæ.
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Dziecko w kuchni

Zagadnienie to ma trzy aspekty. Pierwszy � ¿ywieniowy. Drugi
� balsam na sko³atane nerwy w postaci dziecka, które chce ka-
napkê akurat wtedy, gdy obiera pani ziemniaki do obiadu. Trzeci
� dziecko, które nigdy nie jest g³odne albo chce je�æ to, czego
akurat w domu nie ma.

Jak powinna wygl¹daæ dieta dziecka, wie pani doskonale. Jego
potrzeby ¿ywieniowe s¹ ró¿ne w zale¿no�ci od wieku, ale ogól-
ne zasady s¹ takie same. Warzyw w ró¿nej postaci i owoców
znacznie wiêcej ni¿ pani jada. Nabia³. Koniecznie co najmniej
szklanka mleka dziennie. Miêso i wêdliny. Du¿o ryb. Pieczywo
jasne i ciemne. Mas³o, du¿o mas³a i �mietany. Ma³e dzieci nie
powinny jadaæ sma¿onych miês, bigosu, kapu�niaku z kwaszo-
nej kapusty, t³ustych potraw z suchych nasion str¹czkowych,
marynat zakwaszanych octem, ostrej musztardy. Trochê starsze
ju¿ mog¹, ale i tak nale¿y unikaæ potraw ciê¿ko strawnych, zbyt
t³ustych i zbyt ostrych.

Nie bêdziemy dawaæ pani nauk w rodzaju, ¿e je�li robi pani dla
siebie golonkê w piwie, to dla dziecka nale¿y upichciæ co� inne-
go. Chyba ¿e dziecko ma z siedemna�cie lat i kieszonkowe wy-
daje g³ównie na piwo w³a�nie. Je�li jest m³odsze � ma pani pro-
blem, którego rozwi¹zaniem jest albo zrobienie dwóch obiadów
jednego dnia, albo zjedzenie razem z dzieckiem mielonych kot-
lecików z duszon¹ marcheweczk¹.

Do�wiadczenia w trudnym zagadnieniu ¿ywienia nieletnich
ka¿da z nas ma inne. Dzieci jednej s¹ wszystko¿erne, zjedz¹ ka¿-
d¹ potrawê w dowolnych ilo�ciach, o ka¿dej porze dnia i nocy,
a jak dostan¹ za ma³o, to siê awanturuj¹. Druga dla swojego wy-
cina³a z kanapek królewny, montowa³a statki pirackie Piotrusia
Pana, a zamiast normalnej sa³atki dzierga³a zegar Sowy Przem¹-
drza³ej. Tote¿ czujemy siê uprawnione, by � zebrawszy je do
kupy � udzieliæ pani kilku zbawiennych rad.

Nie dawaj mi tych klusków!

Tak w³a�nie reaguje dziecko, które nigdy nie jest g³odne, na
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rosó³, który przed piêtnastoma minutami ³askawie zgodzi³o siê
zje�æ. Je�li za to uda siê pani namówiæ je do zjedzenia ³y¿ki sa-
³atki jarzynowej i plasterka kie³basy, trzeba mu to bardzo szybko
podaæ, bo jeszcze siê rozmy�li. I nie martwiæ siê, ¿e nie zjad³o nic
gotowanego. Dobrze, ¿e w ogóle cokolwiek zjad³o.

Szanta¿ w rodzaju: �Jak nie zjesz, to nie pójdziesz na podwór-
ko�, odnosi skutek ¿aden. Ani nie zje, ani nie pójdzie na podwór-
ko, a tak to by przynajmniej trochê poby³o na �wie¿ym powie-
trzu, a pani mia³aby chwilê �wiêtego spokoju. W ogóle szanta¿
nie zas³uguje na miano metody wychowawczej, ale ¿ycie poka-
zuje, ¿e niekiedy jest jedynym skutecznym sposobem wyegze-
kwowania od dziecka rzeczy oczywistych. Gdy wieczorem usi-
³uje pani zagoniæ dziecko do wanny, bo higiena i tak dalej, to ono
ma to w nosie. Ale niech tylko padnie has³o: �Jak siê nie umy-
jesz, to nie bêdziesz ogl¹daæ filmu� � jest gotowe do spania na
d³ugo przed kolacj¹.

Wiecznie g³odne dziecko to te¿ problem, i nie wiem, czy nie
wiêkszy ni¿ niejadek. Mój sze�cioletni syn zjada³ na obiad por-
cjê wiêksz¹ ni¿ ja, a ja nie narzekam na brak apetytu. ¯e nie
wspomnê, jakie ilo�ci poch³ania teraz, gdy ma prawie czterna-
�cie. I niech mi kto� powie, ¿e to takie �wietne. Zw³aszcza ¿e
gdy czasem uda mu siê zmiêkczyæ mnie ³zami i bólem g³owy z
g³odu � najdalej po czterech dniach przestaje mie�ciæ siê w
spodniach. Jedne matki awanturuj¹ siê ze swoimi �pociechami�
o zjedzenie choæ jednej kanapeczki, ja ze swoimi toczê takie
same batalie o niezjedzenie dodatkowej porcji spaghetti. I w jed-
nym, i w drugim wypadku ³zy dziecka i jego poczucie krzywdy
s¹ tak samo autentyczne.

Mo¿na spróbowaæ poszarpaæ go za ambicjê: �Jak bêdziesz tyle
¿reæ, to bêdziesz wygl¹daæ jak ten potwór z szóstej »A« i ¿adnej
dziewczynie (¿adnemu ch³opakowi) siê nie spodobasz�. Pomaga,
ale nie jest to zabieg jednorazowy i trzeba od czasu do czasu po-
wtarzaæ b³yskotliwy ten argument. Zreszt¹ komu�, kto kocha je�æ,
z regu³y jest prawie wszystko jedno, jak wygl¹da, a nawet je�li
nie, to i tak uczucie b³ogiego przejedzenia jest wa¿niejsze.

Ostatni, najbardziej upiorny przypadek, to dziecko, które ow-
szem lubi je�æ, ale tylko rzeczy: a) drogie, b) pracoch³onne, czy-
li � najlepiej � u Ritza.
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� Czy ³oso� jest �ledziem?
� No, wiesz, to jest ryba i to ryba.
� To ja wolê ³oso�.

(Aleksandra Manturzewska w wieku lat 3)

W ten sposób dowiedzia³a siê pani, ¿e urodzi³a smakosza.

�Daj mi szansê�

Na pewno nieraz pani dziecko a¿ siê rwa³o, ¿eby jakie� czyn-
no�ci wykonaæ samo. I na pewno mu pani nie pozwoli³a w oba-
wie, ¿e przy robieniu kanapki skaleczy siê, a przy �cieleniu swo-
jego tapczanu przytnie sobie rêce ciê¿kim wiekiem. Jak ka¿da
matka, chcia³aby pani ochroniæ swoje dziecko i nie dopu�ciæ, by
sta³a mu siê krzywda. Jednak nadmierna opiekuñczo�æ powodu-
je, ¿e pani dziecko staje siê czym� w rodzaju wtórnego analfabe-
ty, natomiast pani, która i tak ugina siê pod nadmiarem obowi¹z-
ków, wykonuje te czynno�ci, które dziecko z powodzeniem mo-
g³oby wykonaæ samo.

Przez wiele lat po³o¿enie wieczorem dzieci spaæ traktowa³am
jak dopust Bo¿y. Po ca³ym mêcz¹cym dniu musia³am przygoto-
waæ dwie k¹piele, potem zrobiæ i podaæ dzieciom kolacjê, na
koniec po�cieliæ im ³ó¿ka. Gdy wreszcie zasnê³y, nawet mi siê nie
chcia³o robiæ kolacji dla siebie. A¿ którego� dnia � dzieci by³y
wtedy w wieku 6 i 8 lat � zmêczenie zwali³o mnie z nóg i po³o-
¿y³am siê po po³udniu zdrzemn¹æ. Uprzednio nastawi³am budzik
na siódm¹ i nakaza³am dzieciom, ¿eby mnie obudzi³y, gdy za-
dzwoni. Obudzi³am siê sama, dobrze po ósmej, przera¿ona, ¿e
oto zaniedba³am obowi¹zki. Tymczasem oczy moje ujrza³y mo-
jego syna w pi¿amie.

� Umyli�my siê � powiedzia³ � po�cielili�my sobie ³ó¿ka,
a Anka robi kanapki.

Wyprysnê³am z ³ó¿ka jak gumka z majtek i pobieg³am do ³a-
zienki: po wannie telepa³y siê resztki piany, znaczy � rzeczywi-
�cie k¹pali siê. £ó¿ka by³y naprawdê po�cielone. Gdy zajrza³am
do kuchni, Anka powiedzia³a:
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� Robiê tych kanapek trochê wiêcej, bo pomy�la³am, ¿e jak siê
obudzisz, to na pewno bêdziesz g³odna.

Kanapki by³y oczywi�cie krzywo pokrojone, krzywo posma-
rowane mas³em i w ogóle krzywe, ale by³y. I wtedy do mnie do-
tar³o, ¿e nie�wiadomie, w �le pojêtej trosce, systematycznie od-
ucza³am moje dzieci samodzielno�ci. Nie znaczy to oczywi�cie,
¿e od tej pory nigdy nie zrobi³am im kolacji ani nie po�cieli³am
³ó¿ek, ale zaczê³am wyznaczaæ im obowi¹zki, którym mog³y
podo³aæ.

Jakby wszystko na jednego spada³o, toby by³a do ni-
czego rodzina.

(Alka Manturzewska)

Niech pani nie daje siê wrobiæ w wykonywanie czynno�ci,
które dziecko ³atwo i na pewno chêtnie mo¿e wykonaæ samo, a
ju¿ na pewno nie musi pani pamiêtaæ o jego zeszycie do matema-
tyki, plastelinie czy bloku rysunkowym.

Jak spakowaæ dziecko na wyjazd

Nadzwyczajnym wysi³kiem finansowym, oszczêdzaj¹c kilka
miesiêcy, wykupi³a pani dziecku kolonie w czasie wakacji. Albo
ca³a klasa wyje¿d¿a na zielon¹ szko³ê, wiêc i pani dziecko tak¿e.
W pewnego rodzaju poczuciu winy � bo i tak nie ma wielu rze-
czy, które maj¹ inne dzieci � nie odmawia mu pani tej przyjem-
no�ci, choæ taki nieplanowany wydatek wyszarpie potê¿n¹ dziu-
rê w pani kieszeni.

Oczywiste jest, ¿e maj¹c w perspektywie wyjazd dziecka, pod-
czas którego bêdzie przebywaæ ono bez pani opieki, z jednej stro-
ny jest pani pe³na ró¿nego rodzaju niepokojów i obaw (czy nie
rozbije sobie g³owy, nie z³amie rêki albo nie na¿re siê niedojrza-
³ych jab³ek, a w ogóle to jak sobie poradzi?). Z drugiej jednak
rozkoszuje siê pani sam¹ my�l¹ o ciszy i spokoju w czasie jego
nieobecno�ci. Proszê nie robiæ sobie ¿adnych wyrzutów za tego
rodzaju rado�æ, poniewa¿ nale¿y siê pani odpoczynek i wytchnie-
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nie. Je�li kto� mówi pani, ¿e dzieci to rado�æ i pociecha na stare
lata (a zwykle mówi¹ to osoby bezdzietne i w przekwicie si³),
mo¿e pani spokojnie osobê tak¹ uznaæ za wariata. Dziecko bo-
wiem to przede wszystkim mnóstwo k³opotów, finansowych i nie
tylko, wysi³ku fizycznego, niekoñcz¹cych siê obowi¹zków i od-
powiedzialno�ci, dwadzie�cia cztery godziny na dobê, dzieñ po
dniu, przez wiele lat, a tak naprawdê to do koñca pani ¿ycia.

Nie zmienia to jednak faktu, ¿e najdalej pi¹tego dnia po wy-
je�dzie dziecka zacznie pani za nim têskniæ, zastanawiaæ siê, co
by pani w ¿yciu robi³a, gdyby go pani nie mia³a, i dochodziæ do
wniosku, ¿e stanowi ono sens pani istnienia. Jest to jednak na
szczê�cie stan przej�ciowy. Zmieni siê najdalej trzy godziny po
powrocie dziecka, gdy us³yszy pani wypowiedziane jednym ci¹-
giem: �Czy mogê wyj�æ na dwór? Daj mi dychê na lody. Kiedy
pójdziemy do kina? Mamo, a co to s¹ pomy³ki freudowskie? Dla-
czego zrobi³a� spaghetti, ja chcê kotlety mielone, tego nie bêdê
je�æ!�, a na pani wyra�n¹ sugestiê o dziesi¹tej wieczorem, ¿eby
posz³o siê wyk¹paæ i po³o¿y³o spaæ, wrza�nie: �Tak wcze�nie? O,
nie!!!�. I bardzo dobrze, dziêki temu wróci pani do równowagi
emocjonalnej, co umo¿liwi pani normalne, przytomne i rozs¹d-
ne funkcjonowanie.

Zanim jednak wsadzi pani dziecko do poci¹gu czy autokaru,
musi je pani wyposa¿yæ w potrzebne mu rzeczy na tyle rozs¹d-
nie, ¿eby nie obarczyæ go praniem (bo przecie¿ i tak praæ nie
bêdzie) i umo¿liwiæ wykonanie tych czynno�ci, z którymi jesz-
cze nie umie sobie samodzielnie poradziæ. Aby perfekcyjnie
wywi¹zaæ siê z tego zadania, najpierw powinna pani wieczorem,
gdy dziecko ju¿ �pi, dziêki czemu mo¿e pani w ogóle zebraæ
my�li, zasi¹�æ w fotelu z kartk¹ i d³ugopisem i zrobiæ spis wszyst-
kich rzeczy, które bêd¹ lub mog¹ byæ dziecku potrzebne.

Nastêpnie nale¿y to wszystko pracowicie zapakowaæ, najlepiej
do plecaka, bo walizkê czy torbê podró¿n¹ niech pani zgadnie,
kto bêdzie d�wiga³ najpierw w najlepszym wypadku do taksów-
ki, a potem po peronach. A i dziecko bêdzie mia³o potem z takim
baga¿em problemy.

Jako kobieta samotna jest pani niew¹tpliwie osob¹ rozs¹dn¹
i nie pójdzie pani fa³szywym tropem zapakowania dziecku tylu
par majtek czy swetrów, ile dni trwaæ bêdzie jego wyjazd, aby nie
zmuszaæ go do prania i w nadziei, ¿e dziêki temu zawsze bêdzie
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mia³o czyste ubrania. Istnieje bowiem uzasadnione podejrzenie,
¿e dziecko z kolonii wróci do domu w tej samej koszulce i skar-
petach, w których wyjecha³o, i z nierozpakowanym plecakiem.
Je�li jakim� cudem tak siê nie stanie, to pierwsz¹ czynno�ci¹, jaka
pani¹ czeka po jego powrocie, jest pranie, które PANI musi wy-
konaæ.

Je�li wyje¿d¿a pani razem z dzieckiem, na przyk³ad na wcza-
sy, proszê nie liczyæ na to, ¿e odpadnie pani po³owa k³opotów.
Przeciwnie, bêdzie ich dwa razy wiêcej, bo musi pani spakowaæ
tak¿e siebie, pamiêtaæ o czekach i swojej ksi¹¿eczce zdrowia oraz
prze¿yæ podró¿ z dzieckiem (w obie strony!). Przede wszystkim
za� proszê nie liczyæ na to, ¿e na takich wczasach pani odpocznie.

Wyjazd z dzieckiem na wczasy to jest dla samotnej kobiety
dopiero przyjemno�æ! Nawet je�li nie natury finansowej, to w
podtek�cie i tak s¹ pieni¹dze. Pewna znajoma, prowadz¹ca firmê
budowlano-remontow¹, wyzna³a, ¿e syn, nastolatek, wykrzycza³
jej w pewnym momencie: �Bo ty nigdy nie wyjecha³a� razem ze
mn¹ na wakacje!�.

� Rzeczywi�cie tak by³o. Wakacje to dla firm remontowych
okres najwiêkszych ¿niw. Ale gdybym wiedzia³a, ¿e to dla niego
jest takie wa¿ne, powiedzia³abym sobie: trudno, najwy¿ej mniej
zarobiê.

Wnioski s¹ jasne, wiêc nie trujemy dalej na ten temat.
Wczasy z dzieckiem to poza tym rozmaite zagadnienia natury

organizacyjnej. Wypróbowanym sposobem, �wietnie zdaj¹cym
egzamin, jest wyjazd z drug¹ samotn¹ matk¹. Niestety, nale¿y siê
liczyæ z tym, ¿e dziecko wrza�nie w miejscu publicznym:

� A mnie moja mama tego nie kupi, bo ma mniej szmalu od
twojej mamy!

Albo ¿e w sto³ówce o�rodka wczasowego Ministerstwa Zdro-
wia narobi straszliwego zamieszania rozpaczliwym krzykiem.
A kiedy na pomoc zerwie siê od stolików ca³y tabun pediatrów,
laryngologów i chirurgów, dziecku momentalnie ³ezki obeschn¹
i poinformuje wszystkich zgromadzonych g³o�no i wyra�nie:

� Ugryz³am siê w jêzyk!
Albo jeszcze lepiej:
� Nic mi nie jest. Udawa³am!
Po wczasach z dzieckiem przyda³by siê turnus w sanatorium

dla bardzo bardzo nerwowo chorych.
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�Proszê Wysokiego S¹du...�

Bêd¹c samotn¹ matk¹, a tak¿e maj¹c przyjació³ki, kole¿anki,
znajome, bêd¹ce samotnymi matkami, wie pani dobrze, jak wiel-
kim problemem s¹ kontakty rozwiedzionego ojca z dzieckiem
(dzieæmi). Problemem za� szczególnym jest, ¿e u¿yjemy tu jêzy-
ka prawniczego, �ponoszenie kosztów utrzymania i wychowania
ma³oletnich dzieci� przez ojców. Sformu³owanie to w praktyce
oznacza co�, z czego tatusiowie zwykle nie zdaj¹ albo nie chc¹
zdawaæ sobie sprawy. Otó¿ ¿e:

alimenty to pieni¹dze przeznaczone na zaspokojenie
potrzeb dziecka i jego utrzymanie.

¯e nie tylko uchylanie siê od p³acenia alimentów, ale tak¿e
wszelkie targi zmierzaj¹ce do maksymalnego ich obni¿enia tak
naprawdê s¹ okradaniem w³asnych dzieci. Wychowywanie dziec-
ka to bardzo ciê¿ka i kosztowna praca i je�li pan w niej nie uczest-
niczy, to niech pan przynajmniej zrekompensuje to swoim wk³a-
dem finansowym.

Wracamy do ad remu. W³a�ciwie jest to nadal fragment dla
pana, proszê pana. Rozró¿niamy kilka kategorii rozwiedzio-
nych ojców.

Pierwsza to ci, którzy mimo ¿e z dzieckiem nie mieszkaj¹ i nie
s¹ z nim na co dzieñ, czynnie w jego ¿yciu uczestnicz¹. Ci ojco-
wie wiedz¹, co dziecko przedwczoraj jad³o na obiad, ¿e dzisiaj
mia³o klasówkê z matematyki, ¿e za dwa tygodnie wyje¿d¿a na
zielon¹ szko³ê, ¿e siê w³a�nie zakocha³o, a jego marzeniem
gwiazdkowym jest rower górski. Nie do�æ, ¿e nie uchylaj¹ siê od
obowi¹zku alimentacyjnego, to jeszcze w czasie wakacji zabio-
r¹ dziecko na tydzieñ na Mazury oraz w miarê swoich mo¿liwo-
�ci dorzuc¹ jakie� parê groszy ekstra. Albo drobny prezent, co dla
dziecka ma warto�æ najwiêksz¹, bo jego zdaniem �wiadczy o tym,
¿e zajmuje w ¿yciu ojca wa¿ne miejsce.

Druga kategoria to ci ojcowie, którzy ani nie pamiêtaj¹ o tym,
¿e s¹ prawnie zobowi¹zani do ³o¿enia na dziecko, ani nie utrzy-
muj¹ z dzieckiem ¿adnych kontaktów. Po prostu znikaj¹, a istnie-
nie jakiego� bachora wymazuj¹ ze �wiadomo�ci.

Nastêpne kategorie to wariacje na temat dwóch poprzednich.
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Albo p³aci, ale siê z dzieckiem nie widuje, albo nie p³aci, za to sta-
le go w ¿yciu dziecka pe³no, albo jeszcze inne, a pani je pewnie zna
z do�wiadczenia w³asnego lub innych samotnych matek.

Od tego, z jakim typem ojca ma do czynienia pani dziecko,
czêsto uzale¿niony jest pani stosunek do kwestii alimentów. Bo
mo¿na na przyk³ad wyj�æ z za³o¿enia, ¿e skoro tatu� siê z dziec-
kiem nie kontaktuje wcale albo bardzo rzadko i o ¿adnym wycho-
wywaniu mowy nie ma, to niech przynajmniej p³aci. Albo uznaæ,
¿e poniewa¿ w³a�nie siê bardzo anga¿uje, to w kwestii pieniêdzy
da mu pani spokój. Ale mo¿e byæ te¿ tak, ¿e mimo wszystko, ja-
kimi� okoliczno�ciami jest pani zmuszona wyst¹piæ o podwy¿-
szenie alimentów. Na przyk³ad zacz¹³ nagle rewelacyjnie zara-
biaæ, a do podwy¿szenia alimentów z w³asnej woli siê nie rwie.
Uwa¿a pani, ¿e mo¿e i powinien p³aciæ wiêcej, a on nie wyra¿a
zgody. Albo w³a�nie siê pani rozwodzi i chce pani wyst¹piæ o ali-
menty. Albo...

I tu wrzucimy bardzo wa¿n¹ uwagê techniczn¹: tak naprawdê
to nie pani wystêpuje do s¹du o zas¹dzenie alimentów, czyli �zo-
bowi¹zanie pozwanego do ponoszenia kosztów... etc.�. To znaczy
pani, ale nie jako pani, tylko jako prawny opiekun ma³oletniego
dziecka, w jego imieniu, za nie. Bo dziecko, znowu siê pos³u¿ymy
prawniczym sformu³owaniem, �nie ma zdolno�ci wykonywania
czynno�ci prawnych�. Gdyby mia³o, wyst¹pi³oby samo.

�Ten drañ twój ojciec�

MAJKA: Odby³am dzisiaj z Ank¹ nieprzyjemn¹ i przykr¹ dla
nas obu rozmowê. Nastrój mam w zwi¹zku z tym pod³y, zw³asz-
cza ¿e wszystko, co zosta³o powiedziane, j¹ zabola³o znacznie
bardziej ni¿ mnie.

LAURA: Znowu siê z tob¹ k³óci³a?
MAJKA: Niezupe³nie, choæ parê razy podnios³a g³os. Ale siê

jej nie dziwiê, bo rozmowa dotyczy³a jej ojca. A ona ma w sto-
sunku do niego mieszane uczucia i wiem, ¿e jest to dla niej pro-
blem, z którym nie mo¿e sobie poradziæ.

LAURA: No, wiesz... ty ledwo sobie dajesz radê, a co dopie-
ro dziecko.



122

MAJKA: A zaczê³o siê od tego, ¿e z powodu oczywi�cie nie-
mania pieniêdzy musia³am utr¹ciæ jej marzenie o worku nowych
ciuchów i wspólnym wyje�dzie na wczasy. Ona siê poczu³a roz-
goryczona, i nie dziwne, dot¹d wszystko jest w porz¹dku. Ale
zaczê³a mi wykrzykiwaæ, ¿e ja to �nigdy nic� jej nie kupujê i jak
to jest, ¿e jej kole¿ankom rodzice kupuj¹ �wszystko�. Wiêc wy-
ja�ni³am jej: �Bo na twoje kole¿anki pracuj¹ oboje rodzice, a na
ciebie ja jedna. I jeszcze na twojego brata�. Na tym chcia³am po-
przestaæ, bo gdybym mia³a co� wiêcej powiedzieæ, to musia³a-
bym niezbyt dobrze wyraziæ siê o jej ojcu, a tego wola³am unik-
n¹æ. S³owo dajê, Laura, nigdy moim dzieciom nie powiedzia³am
o ich ojcu z³ego s³owa. Ale tym razem pomy�la³am sobie: w³a-
�ciwie czy to moja wina, ¿e o stosunku nieboszczyka S. do jego
w³asnych dzieci mo¿na powiedzieæ tak niewiele dobrego?

LAURA: Gdyby to jeszcze by³o oczernianie albo bezpodstaw-
ne s¹czenie dziecku jadu. Ale przecie¿ Anka sama wie, co ma
o nim my�leæ. Jestem przekonana, ¿e ma do niego cholerny ¿al.
Natomiast pod rêk¹ ma ciebie, wiêc na tobie wy³adowuje ca³¹
swoj¹ pretensjê do niego, ¿al i poczucie krzywdy. Na podobnej
zasadzie doro�li wrzeszcz¹ na dzieci albo na wspó³ma³¿onka, bo
ich w pracy szef opieprzy³.

Mamo, dzwoni³ dzisiaj tata, jak by³a� w pracy. Powiedzia³,
¿e przyjedzie w niedzielê. Ale ja siê z tego wcale nie cieszê,
bo wiem, ¿e on i tak nie przyjedzie.

(Ania, Majki córka, w wieku 10 lat)

MAJKA: Pomy�l, jaki to musi byæ dla niej dramat. Ojciec,
którego przecie¿ kocha i za którym têskni, tak wa¿na osoba w jej
¿yciu, nieustannie j¹ zawodzi. I ona nosi w sobie to poczucie sta-
le, codziennie. To nie jest tak, ¿e dopada j¹ okazjonalnie.

LAURA: Ja my�lê, ¿e wiêkszo�æ dzieci ma poczucie winy.
My�li magicznie: �A mo¿e gdybym zrobi³o/nie zrobi³o tego czy
tamtego, to tata...�. Bardzo trudno jest dziecku pomóc, zw³asz-
cza gdy ma siê �wiadomo�æ, ¿e cz³owiek ledwo siê wyrabia z
w³asnym ¿yciem i te¿ stosuje my�lenie magiczne, chocia¿ na in-
nych p³aszczyznach. I czym skoñczy³a siê ta rozmowa z Ank¹?

MAJKA: Powiedzia³am jej, ¿e nie jestem w stanie sama za-
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robiæ tyle, ile zarabia³yby dwie osoby, i poinformowa³am, bo do-
t¹d nie wiedzia³a, jakie �mieszne pieni¹dze ojciec ³o¿y na ich
utrzymanie. A ¿e ona ma prawie czterna�cie lat, to doskonale wie,
co mo¿na sobie z tak¹ sum¹ zrobiæ.

LAURA: Wsadziæ w kieszeñ i popchn¹æ wyciorem od arma-
ty. A ty zasuwaj na dwa i pó³ etatu.

MAJKA: Anka wesz³a w okres dojrzewania i hormony jej
szalej¹. Rozmowy z ni¹, a ju¿ zw³aszcza gdy wystêpuje miêdzy
nami ró¿nica zdañ, s¹ takie trudne... Dosz³y�my na koniec do
porozumienia, ale pomy�l, ile w niej goryczy musia³a zostawiæ
�wiadomo�æ, ¿e ojciec nie bardzo siê troszczy nawet o jej mate-
rialne potrzeby.

LAURA: I ¿e w³a�nie dlatego nie bêdzie mia³a takiego kie-
szonkowego jak jej kole¿anki, nowego walkmana, bo stary siê
popsu³, a latem nie wyjedzie na kolonie.

MAJKA: W³a�nie tego rodzaju warto�ci wyznaczaj¹ pozycjê
dziecka w grupie. To prawda, ¿e pieni¹dze nieboszczyk S. przy-
sy³a regularnie i terminowo. Ale pewnie dziêki temu nie czuje siê
ju¿ do niczego wiêcej zobowi¹zany. Nigdy nie dorzuci³ jakich�
pieniêdzy ekstra na okoliczno�æ na przyk³ad wakacji czy zielo-
nej szko³y, na któr¹ moje dzieci je¿d¿¹ zawsze, gdy tylko jest
organizowana. On nawet nie wie, ¿e je¿d¿¹.

LAURA: No, nieboszczyk M. z regu³y i zasady nie ma pieniê-
dzy, wiêc jak mi od czasu do czasu co� podrzuci, traktujê to jako
absolutnie nadprogramowy przychód. Jakbym znalaz³a na ulicy.
On przez ca³e ¿ycie stara³ siê nic nie mieæ i trzeba powiedzieæ,
¿e w tej dziedzinie zosta³ mistrzem Polski. Prawdziwy perfekcjo-
nista.

MAJKA: A wiesz, dlaczego problemy z p³aceniem alimentów
s¹ takie nagminne? Bo faceci nie traktuj¹ tych pieniêdzy, zgod-
nie z rzeczywisto�ci¹ zreszt¹, jako pieniêdzy dla swoich dzieci,
tylko dla by³ej ¿ony. ¯aden nie powie w k³ótni z by³¹ ¿on¹: �Nie
bêdê utrzymywa³ moich dzieci�, tylko: �Nie bêdê CI p³aci³ ali-
mentów�. Do ³ba mu nie przyjdzie, ¿e w ten sposób okrada w³as-
ne dziecko. I jeszcze im to s³u¿y jako argument w sporach, taki
sposób na zaszanta¿owanie.

LAURA: Nasza kole¿anka Wiesia powiedzia³a kiedy�, ¿e oni
kochaj¹ te dzieci, do których matki jeszcze co� czuj¹. £aska po-
p³ynê³a przez jej usta.
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MAJKA: Ale nieboszczyk M. przynajmniej ma dobry kontakt
z wasz¹ córk¹. Odwiedza j¹ do�æ czêsto, zabiera j¹ na ró¿ne im-
prezy, na spacery, przynosi jej ksi¹¿ki, czyta jej, rozmawia, bawi
siê, przekazuje jej swoj¹ wiedzê o �wiecie. Wie o niej sporo, inte-
resuje siê jej rozwojem intelektualnym, codziennymi zajêciami.

LAURA: Ale pod k¹tem w³asnych potrzeb. To jest bardzo
egotyczne. On na przyk³ad nie jest w stanie poj¹æ, ¿e je�li Alek-
sandra prosi go o bajkê, to ma byæ to ta sama bajka, co zawsze.
W takiej jest fazie rozwojowej, ¿e potrzebuje równego rytmu
dnia, powtarzalno�ci sytuacji. A on jej opowiada, co mu w du-
szy gra, ona siê w�cieka, ja te¿. Jak wiêkszo�æ rozwiedzionych
ojców, jest to ojciec niedzielny.

Bo facet, kochana, rozwodzi siê nie tylko z ¿on¹, ale tak-
¿e z w³asnymi dzieæmi.

(jedna Majki kole¿anka, co te¿ przez parê lat
by³a samotn¹ rozwiedzion¹ matk¹)

MAJKA: Nie rozumiem tego, s³owo dajê. Wiele zwi¹zków siê
rozpada nie dlatego, ¿e ludzie maj¹ taki kaprys, tylko jest to na-
prawdê ostateczno�æ. Ja na przyk³ad decyzjê o rozwodzie podej-
mowa³am kilka lat. Bo skoro mamy wspólne dzieci, to jeste�my
skazani na siebie do koñca ¿ycia i mo¿emy siê nie lubiæ czy na-
wet nienawidziæ, ale akurat w tej sprawie powinni�my przynaj-
mniej staraæ siê jako� wspó³dzia³aæ. Tymczasem z regu³y jest tak,
¿e wiêkszo�æ by³ych ma³¿onków przestaje utrzymywaæ ze sob¹
kontakty...

LAURA: ...albo jest w otwartym konflikcie, w który wci¹ga-
j¹ dziecko. Chc¹c ukaraæ swojego/swoj¹ eks, karz¹ dzieci, robi¹c
z nich zak³adników. W zasadzie mo¿na powiedzieæ, ¿e w pew-
nym sensie my i nasze dzieci mamy luksusow¹ sytuacjê.

MAJKA: A o urodzinach Olesi nieboszczyk M. pamiêta?
LAURA: Nie za bardzo. Za to wymieni ci z pamiêci zawody,

jakie wykonywa³ Jean Jacques Rousseau (co najmniej czterna-
�cie), powie, kiedy wybuch³a druga wojna punicka i czym siê
ró¿ni kultura solutrejska od magdaleñskiej, a zw³aszcza od sza-
telperoñskiej. Wyrwany z najg³êbszego snu odpowie ci natych-
miast na pytanie, jak¹ pojemno�æ mózgoczaszki mia³ neandertal-
czyk, a jak¹ pitekantrop. S¹ to wiadomo�ci pierwszej wagi.
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MAJKA: Pomy�l o tych wszystkich dzieciach samotnych ro-
dziców (ojców te¿, zdarzaj¹ siê takie wypadki). Ile je w ¿yciu
ominê³o!

LAURA: Samotnych rodziców jest wiêcej, ni¿ nam siê wyda-
je. Znam parê takich matek, o których z czystym sumieniem
mo¿na powiedzieæ, ¿e s¹ samotne, mimo ¿e ich ma³¿eñstwa maj¹
siê niby ca³kiem nie�le. Ale przyk³ad podam z w³asnego podwór-
ka. My jeszcze mieszkali�my razem, kiedy sz³am do szpitala na
planowan¹ operacjê. Spyta³am nieboszczyka, czy zajmie siê
w tym czasie dzieckiem. Odpowied� zna³am z góry: nie, bo on
ma strasznie du¿o pracy i nie da rady. A imaginuj sobie, ¿e od
8.00 do 17.00 sprawê opieki i posi³ków za³atwia³o przedszkole.
Dziecko wyl¹dowa³o wiêc u moich rodziców, co przewiduj¹co
ustali³am pó³ roku wcze�niej.

MAJKA: Dobrze przynajmniej, ¿e mo¿esz liczyæ na rodziców.
LAURA: Pewnie, ¿e dobrze. Ja to doceniam, bo przecie¿ ani

moi rodzice, ani w ogóle ¿adni dziadkowie nie maj¹ obowi¹zku
opiekowania siê wnukami. Od opieki s¹ rodzice. Oboje. Ale to
nie koniec historyjki. Ze szpitala mnie odes³ano: �Bêdzie pani
operowana za cztery dni, to po co ma pani tu siedzieæ, niech pani
idzie do domu i przyjedzie w niedzielê�. Wracam do domu, a
nieboszczyk M. pyta: �To w tej sytuacji bierzemy dziecko do sie-
bie?�.

MAJKA: Jak mrówka do s³onia: �Ale, s³oniu, tupiemy�. Co�
podobnego prze¿y³am, gdy jeszcze byli�my ma³¿eñstwem. �Nie
bêdziesz mog³a pojechaæ do sanatorium � powiedzia³ mi S. � bo
moja mama dosta³a sanatorium w tym samym czasie co ty i nie
bêdzie komu zaj¹æ siê dzieæmi�.

LAURA: No i co?
MAJKA: No i z dzieæmi przez miesi¹c buja³a siê moja mama.
LAURA: A przynajmniej dzwoni ten nieboszczyk S. do dzie-

ci?
MAJKA: A sk¹d. To ju¿ raczej oni do niego. I teraz pos³uchaj,

pani kole¿anko, jaki im tekst serwuje za ka¿dym razem: �Dlacze-
go do mnie nie przyje¿d¿acie?�.

LAURA: No, jako forma zaproszenia to siê nadaje do ksiêgi
rekordów Guinnessa. A poza tym, czy to oni maj¹ obowi¹zek
przyje¿d¿aæ do niego?

MAJKA: Tote¿ jak kiedy� poczuli siê winni, wyt³umaczy³am,
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¿e na razie to on ma obowi¹zki wobec nich, a nie oni wobec nie-
go. ¯e ju¿ nawet nie tyle zwyk³a przyzwoito�æ i jakie� rodziciel-
skie uczucia, ale prawo go zobowi¹zuje do zapewnienia im go-
dziwych warunków ¿ycia, nauki i rozwoju, do zagwarantowania
mo¿liwie najlepszego startu w doros³e ¿ycie oraz do opieki nad
nimi. ¯e odwrotnie to bêdzie dopiero wtedy, jak one bêd¹ doro-
s³e i samodzielne.

Anka, ty tak mamy nie denerwuj, bo jak mama wyl¹du-
je w szpitalu, to kto siê nami zajmie?

(Karol, Majki syn)

LAURA: A jeszcze smutniejsze s¹ te uczucia, które nimi mu-
sz¹ na tê okoliczno�æ targaæ.

MAJKA: A jak! Z jednej strony kochaj¹ go przecie¿ i tak bar-
dzo nie chc¹ mieæ ¿adnych powodów do niezbyt pochlebnego
my�lenia o nim. A z drugiej � zawiód³ ich tyle razy. I co maj¹
czuæ, je�li nie straszn¹ krzywdê?

LAURA: A ty masz poczucie winy. Jest jeszcze jedna kwestia.
Gdy ten ojciec, który teraz ma ich w nosie, bêdzie stary, chory,
niedo³ê¿ny i wymagaj¹cy opieki, czy bêd¹ umieli mu wspó³czuæ?
Czy znajd¹ w sobie jakie� choæby strzêpy ciep³ych uczuæ? Czy
mu wtedy pomog¹, ja ju¿ nie mówiê, ¿e z potrzeby serca, ale
z poczucia obowi¹zku?

MAJKA: I to s¹ pytania skierowane nie do mnie ani nie do
ciebie, ani do ¿adnej innej samotnej matki, tylko do Pana, Który
Siêgn¹³ Po Tê Ksi¹¿kê w nadziei, ¿e siê dowie czego� interesu-
j¹cego o towarach do rwania. Wiêc na te pytania niech pan, pro-
szê pana, odpowie sobie sam.

W £AGODNYCH OCZACH
MAMUNI

POWIEDZ, MAMO, ALE JU¯!
A jeden ch³opczyk w przedszkolu to ma tak¹ kitê z przodu,

wiesz. Ale on jest jeszcze ma³y, g³upi jest i wszystko i tak robi



127

w majty. A jeden ch³opczyk to jest taki ma³y, ¿e nawet kity z przo-
du nie ma. Ja te¿ nie mam, wiesz? A dlaczego ja nie mam?

A panie mówi³y do siebie, ¿e jeden ch³opczyk ma odparzon¹
pupê. Dlaczego on ma, powiedz. A Suzuka tak siê schowa³a, ¿e
wszystkie panie jej szuka³y, bo jej nie mog³y znale�æ. A jedna
dziewczynka wesz³a do szafki na ubrania i panie jej powiedzia³y,
¿eby tam nie wchodzi³a.

A ta pani z jasnymi w³osami to jest bardzo mi³a i ja j¹ lubiê,
wiesz. Ta pani w seledynowym fartuszku, ta z ciemnymi w³osami
te¿ jest bardzo milutka, wiesz? A dlaczego ludzie maj¹ ró¿ne
kolory w³osów, powiedz?

A jak panie nas posadzi³y na nocnikach, to dzieci zagl¹da³y do
sedesów i klapa³y klapami od nich klap! klap! klap! Ja siê trochê
ba³am tego klapania, ale tak nie bardzo. I przysz³a ta mi³a pani i
powiedzia³a, ¿eby�my tak nie klapali i usiad³a na wannie. W
przedszkolu jest wanna kwadratowa. A co jest w sedesie w �rod-
ku, powiedz?! I czy go³êbie kupaj¹ na fruwaj¹co czy na kucaj¹-
co? No?!

� I TAK, I TAK.
A czy siusiaj¹?
� NIE.
A wróbelki? I dlaczego go³êbie paskudz¹, a wróbelki s¹ milut-

kie? I ja pi³am takie co� s³odkiego. Zrobisz mi takie? Takie czer-
wone, kisiel. I dlaczego gaz siê pali na niebiesko? I CZY WRÓ-
BEL O SOBIE WIE?!

Nale�niki te¿ jedli�my, one mia³y w �rodku ser. I by³y dwie
zupy; jedna czerwona, druga pomarañczowa, i mleczna te¿, i do-
stali�my bia³¹ kawê. Dlaczego my�my dostali, a ty masz kawê nie
dla dzieci, powiedz? I czy mucha ma jêzyk? Bo w przedszkolu
na podwórku s¹ osy zamiast much i panie machaj¹ wtedy pie-
luszkami. Wiesz?!

A ch³opczyki nie maj¹ sier�ci z przodu, a tata ma. Dlaczego on
ma, powiedz. A jeden ch³opczyk to siê zla³ w majty i panie na-
wet go na nocnik nie sadza³y. Dlaczego on siê zla³, powiedz. I
my�my wyci¹gali nocniki i panie powiedzia³y, ¿eby tyle �my nie
wyci¹gali, bo jest mniej dzieci ni¿ nocników. ¯e nocników jest
wiêcej. ¯e nie ma tyle dzieci. Rozumiesz mnie?

A dzieci zbiera³y kasztany i ja zjecha³am dwa razy na zje¿d¿al-
ni sama. Bo ja jestem terrorysta! Dlaczego my nie mamy w domu
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zje¿d¿alni? I dlaczego osoba a nie osób? No, dlaczego pani jest
osoba, a pan te¿ osoba, a nie osób? Dlaczego tak jest, powiedz?
I czy my dwie jeste�my ludzie?

I ja budowa³am z klocków kwadracikowych, trójk¹cikowych i
literkowych. Kupisz mi takie klocki literkowe, powiedz. A jedno
dziecko ci¹gn¹³o drugie za w³osy i pani powiedzia³a no, no, bo ja
ciebie poci¹gnê. I ja budowa³am wie¿ê z klocków, tak¹ wiêksz¹
ni¿ mój pêpek. Dlaczego jab³ko te¿ ma pêpek, powiedz?

Tam w przedszkolu to jest taki ch³opiec, Papryk. Siusia na sto-
j¹co. Ma ogon z przodu, a nie z ty³u, strasznie �miesznie, mówiê
ci. A panie powiedzia³y, jak le¿eli�my na tapczanach, ¿ebym ja
tyle nie mówi³a. ¯e ja gadam bardziej ni¿ starsze dzieci. ¯e mnie
trzeba daæ do czterolatków. A moja pi¿ama wogle nie mia³a guzi-
ków, ale panie powiedzia³y, ¿e zaraz jakie� znajd¹ i przyszyj¹. A
jedna dziewczynka mia³a dziurê w pi¿amie i tak j¹ ci¹gnêêêê³a! I
panie wchodzi³y pod ³ó¿ko, bo jednej dziewczynce but zgin¹³.
Naprawdê tak by³o!

I panie powywala³y samochodziki i mówi³y do mnie mój skar-
bie. A jeden ch³opiec to ma taki kapelusz jak mój, ale inny, bo on
ma takie, o takie z przodu. No, daszek, mówiê ci. A ja jad³am z
jajka samo bia³ko. Dlaczego ¿ó³tko jest ¿ó³te, a bia³ko nie, po-
wiedz? I czy ¿aby maj¹ zêby? I czy ja pójdê innym razem do
przedszkola? No?!

� TAK. JUTRO.
Mamo, powiedz: kropka.
� KROPKA.
Ha! Ha! Ha! Twój tata chodzi do ¿³obka!

BUSINESSBABY
� Mama. Wiesz co? Jakby�cie byli dobre ludzie, toby�cie mi

dawali pieni¹dze jakie� drobne.
� A po co ci?
� Potrzebne. Bo ja bym mog³a ju¿ spaæ bez smoka. Ju¿ za

parê dni. Za pieni¹dze.
� Za ile?
� Dwa tysi¹ce. Niedrlogo, nie?
� Rzeczywi�cie. A co by� kupi³a?
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� Nic. Sk³ada³abym. Bo ja mam portfonefke. Chcê mieæ sze�æ
milionów. Mama. A dlaczego ogl¹da³a� ma³e telewizory.

� Bo na du¿y mnie nie staæ.
� Ale ty kup du¿y!
� Ciekawe, gdzie go postawimy.
� W wiêkszym mieszkaniu.
� To najpierw trzeba mieæ wiêksze mieszkanie.
� To wiesz co. Ja kupiê mieszkanie, a ty telewizor. Ten du¿y.

Albo nie kupuj, tylko lepiej dostañ. Mama, pos³uchaj. Chod�, ¿e
ja mam dla ciebie prezent.

� O?
� Ale musisz zap³aciæ za niego. Chocia¿ trochê. Mo¿e byæ

czek. A co to jest czek?
� Gdybym nie mia³a pieniêdzy w domu, ale mia³abym w ban-

ku, to wypisa³abym taki specjalny papier � czek: proszê wyp³a-
ciæ Aleksandrze pieni¹dze.

� No dobra. Czek te¿ mo¿e byæ. Nawet wolê. A wiesz? Ja to
ju¿ nigdy nie bêdê niegrzeczna.

� Ho, ho!
� Ale musisz mi zap³aciæ sze�ædziesi¹t z³otych. Tyle kosztuje

moja grzeczno�æ. Wies?
� Obawiam siê, ¿e bêdziesz musia³a byæ grzeczna za darmo.
� Za darmo nie chcê. A ty nie masz pieniêdzy, tak?
� Oj, tak.
� No to id� pracuj do taty pracy. Maaama! A po co ludzie pra-

cuj¹?
� Przede wszystkim po to, ¿eby mieæ pieni¹dze.
� Za darmo nie chc¹?
� Przewa¿nie nie.
� No w³a�nie. Sama widzisz. A co tam piszesz?
� To, co ty mówisz.
� Do tekstu, tak.
� Tak.
� I to jest problem w g³owie. A co to jest problem z g³owy? No?
� Jak znowu zgubisz jak¹� rzecz, na przyk³ad... o, chustkê do

nosa, i bêdziesz z tego powodu wrzeszczeæ, a ja powiem: a co
tam, Alka, we� moj¹, i ty przestaniesz siê drzeæ, i zgodzisz siê
na takie rozwi¹zanie, to bêdzie problem z g³owy.

� O tym nie mów. Powiedz inaczej jako�.
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� Ale to przecie¿ prawda. Wrzeszczysz z b³ahych powodów, a
do niedawna nawet rzuca³a� siê na ziemiê.

� Cz³owiek nie mo¿e byæ bez przerwy grzeczny. Tak jest zro-
biony. I koniec!

� Który cz³owiek?
� Ka¿dy. Musi, po prostu musi byæ niegrzeczny. I wies? Ja od

tego krzyku to mam taki... �wie¿szy oddech. To teraz powiedz
inaczej.

� Gdybym zosta³a zupe³nie bez forsy, a ty by� mia³a usk³ada-
ne pieni¹dze i powiedzia³aby�: och, mama, nie martw siê, ja ci
po¿yczê, a ty mi oddasz, jak tylko dostaniesz � to te¿ by³by pro-
blem z g³owy. Na jaki� czas.

� Tak to mo¿e byæ. A kto to jest biznesmen?
� O, to interesuj¹cy mê¿czyzna.
� Czym on siê interesuje?
� Zarabianiem pieniêdzy.
� Mamaaaa. Ty wiesz co. Ja bêdê spaæ bez smoka. Z tym

aparatem ortodontycznym. Ty mi za to p³aæ, dobra. A co jest barl-
dziej interesuj¹ce: portfel czy portfonefka?

� Obawiam siê, ¿e portfel. Gruby.
� Ale nie powiemy o tym tacie, dobra? Bo ja tak chcê. I ju¿.

KOBIETA SIEDMIOLETNIA
Kobietê siedmioletni¹ do ³ez doprowadza fakt, ¿e nie gra tak

jak Artur Rubinstein.
Kobieta siedmioletnia ¿¹da za ka¿dy pozytywnie zdany egza-

min w szkole muzycznej � lalki Barbie. Odpowiada ona jej zapo-
trzebowaniom estetycznym.

Poza tym kobieta siedmioletnia pragnie posiadaæ: rower, de-
skorolkê, domek dla Barbie, klocki Lego, czerwone lakierki w
szpic na wysokim obcasie i z kokardk¹ i wszystko to, co �inni
maj¹, tylko ja nie�. Dla lalki typu dzidziu� kobieta siedmioletnia
¿¹da pieluch typu Pampers-girl.

Kobieta siedmioletnia pragnie od¿ywiaæ siê mlekiem Kanny
pe³nym witamin oraz cola-cao, kalorycznym i zdrowym. Po¿¹da
tak¿e proszku Persil, Orion b³êkitna si³a i Bryza.

Kobieta siedmioletnia czêsto uprzedza o tym, co zrobi:
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� Zobacz, ja skaczê z piêciu schodków! No, zobacz! Z piêciu
schodków!...

Potem sama sobie kibicuje:
� Ja skaczê! Z piêciu schodków!...
Na wypadek, gdyby komu� umknê³o z pola uwagi, co zrobi³a,

informuje:
� A ja skoczy³am z piêciu schodków! Widzia³a�? Skoczy³am!
Kobieta siedmioletnia jest najlepiej z ca³ej rodziny poinformo-

wana, gdzie w danym momencie jest najwiêksza przecena i wy-
przeda¿.

Kobieta siedmioletnia ³atwo nawi¹zuje kontakt z otoczeniem:
� Czy móg³by pan ust¹piæ miejsca mojej mamie? Mamê bardzo

bol¹ nó¿ki, bo jest bardzo stara, ma chyba ze trzydzie�ci piêæ lat...
W ogóle na temat wieku kobieta siedmioletnia nie odczuwa

¿adnych zahamowañ:
� Ile masz lat? Czterdzie�ci? A moja mama trzydzie�ci osiem.

A ja mam siedem.
Kobieta siedmioletnia lubi kiwi, banany, wytrawn¹ czekoladê i

kie³basê z grilla. W drugiej kolejno�ci: ¿ó³ty ser, sok pomarañczo-
wo-grejpfrutowy, chipsy cebulowo-serowe i paluszki rybne. Resz-
ty nie bêdzie jad³a. Sama sobie to zjedz.

Kobieta siedmioletnia mia³a �winkê morsk¹, co by³o powodem
do górowania nad otoczeniem:

� A my mamy �winiê!
Kiedy �winka zdech³a, kobieta siedmioletnia nie straci³a pew-

no�ci siebie:
� A my�my mieli �winiê, ale zdech³a!
Poczêstowana przez dojrza³ego mê¿czyznê sokiem z lodem,

mówi tonem osoby �wiatowej:
� Ooo? Z lodem?
A do pediatry:
� Jaki ³adny ma pan krawat... I jak dobrze dobrany!
Kobieta siedmioletnia pogardza tymi rówie�nikami, którzy j¹

adoruj¹. U¿ywa ich instrumentalnie. S¹ jej potrzebni, wiêc nagra-
dza ich u�miechami (sk¹pymi), czasem powie im co� mi³ego. Ale
nie za czêsto, ¿eby im siê w g³owach nie poprzewraca³o. Praw-
dziwe wyzwanie stanowi¹ dla niej ci obojêtni na jej wdziêk i inte-
lekt. Podchodzi wiêc do takiego nie�mia³ego delikwenta, nadsta-
wia policzek i mówi:



132

� O, tu proszê poca³owaæ!
Nawiasem mówi¹c, uwa¿a ona, ¿e �trzeba mieæ d³ugie w³osy,

¿eby jako� kobieco wygl¹daæ, co nie?!�
Kobieta siedmioletnia miewa przera¿aj¹ce sny. No, a mo¿e

�ni³o ci siê co� ³adnego? O, tak. ¯e chodzi³am do przedszkola, i
na le¿akowaniu posz³am do ³azienki, i ta woda z kibla tak mnie
obla³a...

Prokreacja przed kobiet¹ siedmioletni¹ nie ma ¿adnych tajem-
nic, wiêc ordynuje:

� Ja nie umiem szpitalowaæ. Ty mi uród� dziecko!

Poemat pedagogiczny

�Ka¿dy mo¿e byæ autorem jednej ksi¹¿ki� � powiadaj¹ lu-
dzie. W rzeczy samej. Od piêciu lat prawdziwym klejnotem na
³ó¿kach polowych i w ksiêgarniach jest dzie³o H. Jacksona
Browna, Jr. �512 rad, spostrze¿eñ i przypomnieñ pomagaj¹-
cych prze¿yæ szczê�liwe i owocne ¿ycie�. Pojawi³y siê ju¿
nawet parodie i kalendarze ze z³otymi my�lami H. Jacksona
Browna, Jr.

A zaczê³o siê banalnie. Syn Jacksona pakowa³ swoje graty,
¿eby rozpocz¹æ ¿ycie studenta. Tata zasiad³, napisa³ z wdziêkiem
grafomana ów poradnik i wrêczy³ synowi na drogê. Trzeba po-
wiedzieæ obiektywnie, ¿e H. Jackson Brown, Jr ca³kowitym gra-
fomanem nie jest, bo grafomania polega miêdzy innymi na pisa-
niu za darmo.

No i có¿ takiego radzi on swojemu synowi? Na przyk³ad: Nie
d³ub w zêbach przy ludziach. Zakrêcaj tubkê z past¹ do zêbów.
Myj po sobie wannê. Zostawiaj deskê klozetow¹ zawsze opusz-
czon¹. Trzymaj nerwy na wodzy. Nie przerywaj. Zakrêcaj kurek,
kiedy myjesz zêby. Dbaj o swoj¹ reputacjê � to twój najwiêkszy
skarb. B¹d� oryginalny.

Bycie orygina³em bez jednoczesnego ukatrupienia dobrej re-
putacji, tego najwiêkszego skarbu, wydaje nam siê prawie nie-
mo¿liwe.

Sprzedawanie bana³ów jako prawd objawionych znane jest nie
od dzi�. Na przyk³ad prawdy La Palisse�a.
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Jego pe³ne imiê i nazwisko brzmia³o: Jacques de Chabannes,
seigneur de La Palisse. ¯y³ ten m¹¿ szlachetny na prze³omie XV
i XVI wieku; zosta³ zabity pod Pawi¹ w 1525 roku. Nie intereso-
wa³aby nas jego osoba nic a nic, gdyby nie to, ¿e jego ¿o³nierze
u³o¿yli tren na �mieræ swojego przywódcy, sk³adaj¹cy siê z sa-
mych komuna³ów w rodzaju �Na kwadrans przed �mierci¹ by³
jeszcze ¿ywy�.

W po³owie XIX wieku publikowa³ komuna³y doprowadzone
do czystego absurdu niejaki Ko�ma Prutkow. Na tê arcyciekaw¹
postaæ sk³ada³o siê czterech hrabiów: Aleksiej To³stoj i bracia
Aleksiej, W³adimir i Aleksander ¯emczu¿nikowie. Ten kwarte-
cik po¿yczy³ sobie imiê i nazwisko od s³u¿¹cego jednego z nich.
Nawiasem mówi¹c, s³u¿¹cy w pewnym momencie nie zdzier¿y³
i wymówi³ s³u¿bê. Nie chcia³ w³asnym nazwiskiem firmowaæ
bzdur w rodzaju: Gdyby kto� zada³ ci pytanie, co jest po¿ytecz-
niejsze, s³oñce czy ksiê¿yc? odrzeknij: ksiê¿yc. Albowiem
s³oñce �wieci w dzieñ, kiedy jest jasno.

Przemawia przeze mnie gorycz straconej szansy. Jako trudna
nastolatka wraz z przyjació³k¹ i przyjacielem spisa³am uwagi
naszych rodziców. Uwagi te nastêpnie konfrontowali�my z ró-
wie�nikami i te, które potwierdza³y siê statystycznie (�Jak sze-
d³e� ze �mieciami, to trzeba by³o  p r z y  o k a z j i  kupiæ gaze-
tê�, �Wy³ó¿ ze swoich, bo jak ci dam sto z³otych, to mi znowu
nie oddasz reszty�, �Ty dnia nie mo¿esz prze¿yæ, ¿eby mnie nie
zdenerwowaæ�); by³y szczególnie b³yskotliwe (�Dlaczego ty siê
zawsze ubierasz w najlepsze rzeczy; a co za³o¿ysz w niedzielê?�,
�Jak siê gotuje mleko, to siê go pilnuje, a nie beztrosko wycho-
dzi z kuchni, specjalnie po to, ¿eby wykipia³o�); ciekawie sfor-
mu³owane (�Laura, kto znowu nie zgasi³ �wiat³a w ³azience?!�,
�Jak siê wchodzi do domu, to siê wyciera nogi�); oparte na inte-
resuj¹cej metaforze (�A tych �mieci u ciebie w pokoju, to jak u
¯yda czapek�) lub zawieraj¹ce jak¹� g³êbok¹ prawdê o ¿yciu
(�Zobaczysz, jak bêdziesz mia³a w³asne dzieci�), utrwalili�my w
formie pisemnej. Zasadniczo niczym siê nie ró¿ni¹ od rad udzie-
lanych przez H. Jacksona Browna, Jr., a nawet bli¿sze s¹ ¿ycia. I
tak to ciê¿ki szmal przelecia³ mi ko³o nosa, wiêc chocia¿ teraz so-
bie ul¿ê. Zw³aszcza ¿e specjalnie na u¿ytek tej ksi¹¿ki wygrze-
ba³y�my z Majk¹ z zakamarów pamiêci jeszcze wiele innych
bomb.
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MBo trzeba wstawaæ wcze�nie rano, a nie gniæ w ³ó¿ku do po³u-
dnia, to siê wtedy wszêdzie zd¹¿y.
MJakby� siê spakowa³a wieczorem, toby� rano nie wraca³a do
domu piêtna�cie razy.
MSpecjalnie siê spó�ni³a�, bo wiedzia³a�, ¿e nie mam klu-
czy i bêdê sta³a pod drzwiami jak g³upia.
MA w kuchni pod³oga ca³a zasrana, od razu widaæ, ¿e to ty urzê-
dowa³a�.
MCzy jak jest obiad, to tobie trzeba wysy³aæ specjalne zaprosze-
nie?
MMiód (d¿em) to siê zakrêca i chowa do szafki, a nie potem
tylko muchy siê pas¹.
MBo jak nie mog³a� zje�æ tej kanapki, to trzeba by³o oddaæ Ar-
turowi, a nie zostawi³a�, to siê zesch³o i kto to teraz bêdzie jad³.
MA to komu zostawi³a�? Krasnoludkom?
MNie zjesz �niadania, bo ci siê nie chce robiæ, a potem chodzisz
g³odna i jêczysz, ¿e ciê g³owa boli.
MGdyby� wypi³ tê herbatê jak ka¿dy normalny cz³owiek
w kuchni, toby siê teraz nie wyla³a pod biurko.
MCo tam dokarmiasz psa pod sto³em. Pies to nie �mietniczka.
Jak dostanie sraczki, to ty go bêdziesz wyprowadzaæ o drugiej
nad ranem.
MPrzestañ tak zgrzytaæ tym widelcem po tym talerzu.

MNie nalewa siê wody do czajnika z kranu z ciep³¹
wod¹, tylko z zimn¹, bo w tej ciep³ej s¹ zarazki.

MJak siê sma¿y, to siê nie rozkrêca gazu na ca³y regulator, bo
smród idzie na ca³e mieszkanie, nie mo¿na wytrzymaæ i pianino
siê rozstraja.
MSzafki to siê zamyka, a nie zostawia porozwalane, ¿ebym ja
sobie oko wybi³a.
MJakby� zagotowa³ mleko rano, toby siê teraz nie zsiad³o.
MSkarpetki to siê pierze, a nie wiesza na moim wieszaku.
MJak siê zrobi³o pranie tydzieñ temu, to trzeba je by³o zdj¹æ ze
sznurka, a nie czekaæ, a¿ ja bêdê skaka³a pod sufitem (po wan-
nie).
MJak jestem sam w domu, to nie odbieram telefonu, bo i tak
wiadomo, ¿e to do ciebie.
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MOni zawsze dzwoni¹ do ciebie, jak my siê k¹piemy albo jemy
kolacjê, a ciebie i tak nie ma.
MA ci twoi koledzy to niech siê przedstawiaj¹.
MMa³o ci by³o gadania przez ca³y dzieñ w szkole, to jeszcze
ca³ymi godzinami wisisz na telefonie, a jak ciê o co� spytaæ � to
nie wiesz.

MTy to ¿yjesz i nawet sobie sprawy z tego nie zdajesz.

M¯eby� codziennie po�wiêci³a na sprz¹tanie swojego pokoju
dwadzie�cia minut, toby w nim by³o jak w pude³eczku.
MA u ciebie to tylko dziada z bab¹ brak.
MA po pianinie mo¿na pisaæ, tyle kurzu.
MTy siê potkniesz, zabijesz, a nie sprz¹tniesz.
MA w tej twojej szafce to nied³ugo robactwo siê zalêgnie.
MU ciebie to nawet robactwo by z brudu zdech³o.

MTo jest siedlisko bakterii, a nie pokój panienki.

MJak to jest porz¹dek, to ja jestem baletnica.
MU ciebie to nawet nie op³aca siê zmieniaæ po�cieli.

MKrzes³a nie s¹ od tego, ¿eby na nich wieszaæ ubra-
nia. Krzes³a s¹ od tego, ¿eby na nich siedzieæ.

MCiemno w tym twoim pokoju jak w norze. By� ods³oni³a
wreszcie to okno.
MZas³oni³aby� to okno, co siê ludzie maj¹ gapiæ na ten ba³a-
gan.
MWy³a� stamt¹d, to nie czytelnia.

MCzego plujesz po kafelkach. Pluje siê do umywal-
ki. A potem matka do mnie ma pretensje!

MBo ka¿da rzecz powinna mieæ swoje miejsce.
MJakby� po³o¿y³a tam, sk¹d wziê³a�, toby� teraz nie szuka³a.
MJak ty nas o co� prosisz, to my ci zaraz, a od ciebie najprost-
szych rzeczy doprosiæ siê nie mo¿na.
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MJa wiem, co ty sobie my�lisz.
MTy o niczym nie my�lisz.
MMy�lisz tylko o tym, jak mi zrobiæ na z³o�æ.
MI wydaje ci siê, ¿e strasznie sprytna jeste�, ¿e ja o ni-
czym nie wiem.

MGdyby jaki� kolega ci o tym powiedzia³, toby� uwierzy³a.
MPo mieszkaniu to siê przebiera, a nie donasza najlepsze ubrania.
MJak siê chodzi, to siê podnosi nogi, a nie tylko szurr! szurr!,
a star¹ matkê niech boli g³owa, co tam!
MWszyscy normalni ludzie to..., a ty...
MInni to mog¹, tylko ty nie.
MTy nie mów co inni, ty mów za siebie.
MCiekawe, ¿e lataæ po kole¿ankach to nie zapomnia³a�.
MJak nie mo¿esz zapamiêtaæ, to sobie notuj.
MJa siê tam do twoich spraw nie wtr¹cam, ale uwa¿am, ¿e...
MZostawi³a� jeden chodak na jednym koñcu przedpokoju, a dru-
gi na drugim, specjalnie po to, ¿ebym siê zabi³a.
MDoczekaæ siê nie mo¿esz, kiedy wreszcie umrê.
MTak siê nie mogê doczekaæ, kiedy ty wreszcie wyjdziesz za
m¹¿.
MTen twój m¹¿ to przy tobie zwariuje.
MJak nie krzykn¹æ, to nie zrozumiesz.
MCzy ty zawsze musisz mnie przekrzykiwaæ?!
MA ciekawe, czy do swoich kole¿anek te¿ siê tak odzywasz.
MI wydaje ci siê, ¿e strasznie dowcipna jeste�.
MWyra¿asz siê jak wozak.
MA spróbuj mi tylko co� pyskn¹æ.
MNo i co siê nic nie odzywasz?
MI tylko: hi, hi, ha, ha po k¹tach.

MJak mnie napyskowaæ, to potrafisz, ale jak ci wcisnê³a
na pó³ zgni³¹ w³oszczyznê, to� nie umia³a gêby otworzyæ.

MDrzesz siê jak wariatka, a s¹siedzi pomy�l¹, ¿e to ja.
MTy siê puknij w g³owê.
MJa nie kraczê, ja ciê tylko ostrzegam.
MTo, ¿e kole¿anka ma, to nie znaczy zaraz, ¿e ty te¿ musisz mieæ.
MNie po to ci kupi³am, ¿eby� po¿ycza³a kole¿ance.
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MA ta twoja kole¿anka to taka sama m¹dra jak i ty.
MTy tylko zobacz, jak ty wygl¹dasz.
MJak ty� siê ubra³a. Przecie¿ z tob¹ wstyd na ulicê wyj�æ.
MJak do swojej kole¿anusi, to wszystko rzucisz i polecisz, a jak
trzeba i�æ po chleb, to nie ma komu.
MW³óczysz siê nie wiadomo gdzie, a nauka le¿y.
M¯eby� ty tyle czasu po�wiêca³a na naukê, co na latanie po ko-
le¿ankach, toby� mia³a same pi¹tki od góry do do³u.

MWiersza z rosyjskiego to siê nauczyæ nie mog³a�, ale jak
takie gówno us³ysza³a� na podwórku, to zapamiêta³a� od
razu.

MJa za ciebie do szko³y chodzi³ nie bêdê. Do�æ siê wstydu na-
jem na wywiadówkach.

MNastêpnym razem sama pójdziesz na wywiadówkê.

MMnie tam ³aski nie robisz, ¿e siê uczysz. Proszê bardzo, naj-
wy¿ej bêdziesz ulice zamiataæ.
MNie �pisz po nocach, a kto jutro za ciebie wstanie?
MNic nie robisz ca³y dzieñ, a potem spaæ nie mo¿esz.
M¯eby� zjad³a kolacjê jak normalny cz³owiek z nami, toby� te-
raz po nocy garami nie brzêka³a.

MCzy to siê nie da normalnie wej�æ do tego ³ó¿ka, tylko
tak ³up! tym dupskiem, a¿ sprê¿yny jêcz¹? Zobaczysz, jak
rozwalisz ³ó¿ko, bêdziesz spa³a na pod³odze.

MTaka m¹dra by³a�, a zobacz, co ci z tego wysz³o.
MCiekawe, jak to siê dzieje, ¿e do szko³y jedziesz pó³ godziny,
a ze szko³y pó³torej.
MRozsiad³a� siê w samym przej�ciu i zadowolona.
MMo¿e jeszcze na lampê zadrzesz te nogi.
MOtwórz okno, bo mo¿na siê wykoñczyæ z zaduchu.
MZamknij okno, bo muchy na³a¿¹.
MPewnie! Nic siê nie robi przez ca³y rok, a potem to siê chce
jechaæ na obóz.
MA jed�, przynajmniej bêdzie trochê spokoju w domu nareszcie.



138

MCo to znaczy �obóz wêdrowny�, przecie¿ jaki�
adres musi byæ!

MA rób, co chcesz, ja ju¿ nie mam do ciebie si³y.

Podbuduj siê, samotna kobieto i matko. Wszyscy pouczamy
nasze dzieci, w jaki sposób maj¹ ¿yæ, ¿eby NAM sprawiæ przy-
jemno�æ. My siê te¿ ³apiemy na tym, ¿e wyg³aszamy namaszczo-
nym tonem takie z³ote my�li. Poniewa¿:

Dzieci s¹ zaka³¹ ludzko�ci, a Herod to by³ bardzo
m¹dry król.

(Antoni S³onimski)

Dr Beniamin Spock powiada: je�li nastolatek zachowuje siê
tak w³a�nie, to znaczy, ¿e pewne normy sobie przyswoi³ i dlate-
go �wietnie wie, gdzie nam przy³o¿yæ. I co ma Spock? On ma
racjê!

...a kiedy dzisiaj na to patrzymy, widzimy � jak mawiali nasi
rodzice � �obraz nêdzy i rozpaczy�, ¿e �nic, tylko usi¹�æ i p³a-
kaæ�. I tym sposobem, proszê pani, wyl¹dowa³a pani razem
z nami po drugiej stronie barykady, gdzie te¿ jest �krzyk, p³acz
i zgrzytanie zêbów�.

Ja � to zupe³nie co innego

A czas p³ynie, mój rekinie.

(na wygaszaczu ekranu komputera Laury)

A czas p³ynie, bo i co ma lepszego do roboty. Spe³ni³a siê czê�æ
proroctw pani rodziców. Teraz to pani �nic, tylko chodzi i sprz¹-
ta�, �skacze, ¿eby sobie zêbów nie wybiæ� i �po piêtna�cie razy
powtarza oczywiste rzeczy�, bo �przecie¿ jakie� zasady chyba
obowi¹zuj¹, nie?�. Najwyra�niej jest to i genotyp, i fenotyp tego
gatunku. Ta sama tre�æ, ta sama melodia i nawet ta sama b³yskot-
liwa metaforyka. Nic dziwnego, bo przecie¿ jak tu wytrzymaæ
�w tej zbiornicy odpadków�.
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MCiekawe, jak d³ugo jeszcze bêdziesz lataæ po domu w butach.
MNie ganiaj boso po pod³odze, bo kataru dostaniesz.

MU ciebie to nie ma jak nogi postawiæ, ¿eby sobie zêbów
nie wybiæ.

MKarol, kto mi naniós³ tego b³ota do pokoju?

MOd³ó¿, sk¹d wziê³a�, a nie potem ja latam i szukam po ca³ym
domu.
MCzego mi tam grzebiesz po szufladzie? Masz tam co� swojego?
MNo i czego siê tak ci¹gasz po mojej sypialni i zagl¹dasz po
wszystkich k¹tach jak rewizor. Co to, powierzchni do ba³aganie-
nia we w³asnym pokoju zabrak³o?
MJakby� tyle nie gada³a, toby� dawno mia³a zrobione.
MA trza�nij mi jeszcze raz tymi drzwiami, to ja ciebie trzasnê.
MCzy to nie mo¿na przej�æ spokojnie, tylko trzeba lecieæ jak
wariat? A potem siê dziwisz, sk¹d masz siniaki.
MI czego siê tak drzesz, ja g³ucha nie jestem.
MJak siê wchodzi do domu, to siê mówi �dzieñ dobry�.
MNie mówi siê �co?� ani �co mówisz?�, tylko �s³ucham�.
MJe�li s¹dzisz, ¿e ja siedzê na worku pieniêdzy, to siê grubo
mylisz.
MCzy ty zawsze musisz mieæ do mnie interes, kiedy ja rozma-
wiam przez telefon? Czy to siê nie da piêæ minut poczekaæ?
MCzy ty w ogóle jeszcze co� widzisz przez te okulary?
MA rêce to kto umyje?

MRêce to siê myje, a nie tylko wyciera.

MJak masz do mnie interes, to przyjd�, a nie co� burczysz pod
nosem u siebie, ¿ebym ja przez ca³e mieszkanie do ciebie lecia-
³a.
MA ta twoja kole¿anka to te¿ niez³a artystka.
MGdzie mi z brudnymi kopytami do wyra?!
MPodstaw sobie talerz pod brodê, bo mi znowu nakruszysz
w ca³ym mieszkaniu.
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MCzego tak walisz t¹ nog¹ w ten stó³. Meble
chcesz porozwalaæ?

MCzy� ty widzia³a, ¿ebym ja smarka³a w rêkaw?
MPrzynajmniej by� powiedzia³a: przepraszam.
MA du¿o mi teraz z twojego �przepraszam�.
MWynocha do ³ó¿ka! Cztery razy mi ju¿ mówi³e� dobra-
noc, a jeszcze ani razu spaæ nie poszed³e�!
MA spróbuj mnie jeszcze raz w niedzielê o ósmej nad ranem
obudziæ, to zobaczysz.
M No i dobrze, rób tak dalej.
MW lustrze to siê przegl¹da, a nie je obmacuje t³ustymi ³apska-
mi.
MJa � to zupe³nie co innego.

Tak, proszê pani. Jak widaæ, niezupe³nie.

Takie jest c�est la vie.

Czasem siê pani zastanawia: Jak ja to wytrzymam? Otó¿ wy-
trzyma pani, spoko-spoko. Pani rodzice jako� prze¿yli, prze¿yje
i pani. Sztafeta pokoleñ dzia³a bezb³êdnie.

�U prz¹�niczki siedz¹ jak anio³ dzieweczki�

�Dzieci s¹ zaka³¹ ludzko�ci� � napisa³ Antoni S³onimski
w jednym felietonie i ja generalnie to zdanie podzielam. Od sie-
bie dodam, ¿e nawet najciê¿sza i najbardziej mêcz¹ca praca za-
wodowa nie jest w stanie mnie tak wykoñczyæ psychicznie jak
weekend z moimi dzieæmi. Jednakowo¿ gdyby nie dzieci, ludz-
ko�æ przesta³aby istnieæ, dlatego jestem gotowa pogodziæ siê z ich
istnieniem (swoje to nawet kocham jak nikogo na �wiecie).
A tak¿e dlatego, ¿e kiedy� z tych dzieci wyrosn¹ doro�li ludzie
i wtedy bêdzie mo¿na z nimi w miarê normalnie pogadaæ.

Jacy doro�li � to ju¿ inne zagadnienie. I nie ³ud�my siê, ¿e w
tej kwestii wszystko albo prawie wszystko zale¿y od nas. Nie
zale¿y. Jeszcze nam oni sprawi¹ takie niespodzianki, ¿e nie po-
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zbieramy siê z rozumem. Jak i my swoim rodzicom. Cz³owiek
rodzi siê z konkretnym charakterem, sk³onno�ciami do okre�lo-
nych rzeczy, upodobaniami i talentami, i kropka. Co prawda ko-
repetytor mojej córki uwa¿a, ¿e twierdzenie, jakoby by³a ona
matematycznym g³¹bem, jest z gruntu fa³szywe, ale primo: wi-
dzê, jaki spocony wychodzi po tych lekcjach, secundo: gdyby tak
nie by³o, to ciekawe, po co w ogóle by³yby jej te korepetycje? I
jeszcze tertio, ale ju¿ nie na temat mojego dziecka: sk¹d by siê w
takim razie brali z³odzieje, alkoholicy, sady�ci?

Inn¹ spraw¹ jest to, czy rodzice stwarzaj¹ dziecku odpowied-
nie warunki rozwoju, czy stymuluj¹ je do dzia³ania w tych dzie-
dzinach, w których jest dobre, i czy w ogóle prawid³owo rozpo-
znali uzdolnienia i zainteresowania swojej latoro�li. Ale te¿ bez
przesady. Je�li co� zaniedbaj¹, dziecko rozwinie siê samo, spo-
kojna g³owa.

Moi rodzice na przyk³ad nie lubili muzyki tak zwanej powa¿-
nej, w zwi¹zku z tym niczego siê od nich o niej nie dowiedzia-
³am. To, ¿e odró¿niam allegro od andante, Schumanna od Schu-
berta, wiem, kim by³ Enrico Caruso i co znaczy List napisany
du¿¹ liter¹, zawdziêczam wy³¹cznie samej sobie. Szko³a tej luki
te¿ nie wype³ni³a, bo pani od muzyki najbardziej na �wiecie za-
le¿a³o na tym, ¿eby mnie (!) nauczyæ �piewaæ �U prz¹�niczki sie-
dz¹ jak anio³ dzieweczki�.

Nawiasem mówi¹c, gdyby w ramach obowi¹zkowego wyj�cia
do opery m³odzie¿y nie prowadzano patriotycznie na ³zaw¹ �Hal-
kê� Moniuszki, tylko na ognist¹ �Carmen� Bizeta (przykro mi,
ale serce sztuki operowej znajduje siê akurat nie w naszym kra-
ju), to stosunek naszego spo³eczeñstwa do muzyki klasycznej
niew¹tpliwie by³by ca³kiem inny.

Skoro o muzyce mowa. W ogólnym pojêciu rodziców, dziad-
ków, ciotek i innych doros³ych krewnych m³odzie¿ s³ucha cze-
go�, czego s³uchaæ siê w ogóle nie daje. A poniewa¿ rodzaj pre-
ferencji muzycznych w znacznym stopniu przystaje do systemu
warto�ci, stylu ¿ycia etc., maj¹ na temat swojego potomstwa jak
najgorsze zdanie. Jacy to oni s¹ okropni, zimni, wyrachowani,
rozwydrzeni, wszystko maj¹ w nosie, bez przerwy co� knuj¹,
¿adnej g³êbi i w ogóle ta dzisiejsza m³odzie¿... Czy przypadkiem
nie to samo mówili pani rodzice i dziadkowie o pani? I to tylko
dlatego, ¿e s³ucha³a pani Hendrixa, Janice Joplin, Rolling Stone-
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sów, zachwyca³a siê Woodstokiem, nosi³a buty na olbrzymich
koturnach, a na obu rêkach bransoletki z rzemyków? Tote¿ ja
oprócz pytania, dlaczego oni s³uchaj¹ Kasy, Kultu i Formacji
Nie¿ywych Schabuff, zada³abym jeszcze jedno: dlaczego pani siê
to nie podoba? Odpowied� jest prosta: z tego samego powodu,
dla którego pani rodzicom nie podoba³ siê Black Sabath. I ju¿.

Jest jeszcze trzecie pytanie: czy my w ogóle naprawdê znamy
nasze dzieci? Nie znamy i nie poznamy. W koñcu dziecko te¿
cz³owiek, tyle ¿e dziecko. Co z tego, ¿e nasze? Pani te¿ by³a czy-
im� dzieckiem, a ze wszystkich ludzi na �wiecie najmniej o pani
wiedzia³a pani matka.

Na szczê�cie, te nasze dzieci nie s¹ tak beznadziejne, jak siê
nam nieraz wydaje, i potrafi¹ nas mile zaskoczyæ. Niedawno mój
syn wyda³ przyjêcie urodzinowo-imieninowe. Zimno mi siê ro-
bi³o na sam¹ my�l o takiej chmarze wrzeszcz¹cej m³odzie¿y
w domu i o tej muzyce, której dziêki nim przez ca³e popo³udnie
i wieczór bêdê musia³a s³uchaæ (pój�æ sobie do kina nie mog³am,
bo mia³am akurat ca³¹ stertê roboty do oddania nastêpnego dnia).
Po¿yczy³ sobie co prawda ode mnie kasety Beatlesów, Erica
Claptona i �Innuendo� Queenów, ale szanse, ¿e bêd¹ one w ro-
bocie, ocenia³am na prawie zero. Jedynym wyj�ciem wydawa³y
mi siê s³uchawki na uszach z nastawionym na full Andre¹ Bocel-
lim. Tymczasem okaza³o siê, ¿e po¿yczy³ sobie ode mnie tak¿e
jeszcze inne kasety. Niech pani zgadnie, czego ta m³odzie¿ s³u-
cha³a na balandze, czy jak oni to teraz nazywaj¹? Ta m³odzie¿,
proszê pani, na balandze s³ucha³a �Symfonii nr 40 g-moll�,
�Koncertu na róg i orkiestrê Es-dur� i �Koncertu fortepianowe-
go nr 21 C-dur� Wolfganga Amadeusza Mozarta.
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Rozdzia³ VIII

KUCHNIA KOBIETY SAMOTNEJ,
CZYLI GRÓB WYKOPANY
NO¯EM I WIDELCEM

LAURA: Kuchnia kobiety samotnej to zazwyczaj przypadek
kliniczny.

MAJKA: Bo nawet je¿eli lubi gotowaæ, to nie ma sensu robiæ
tylko dla siebie na przyk³ad szasz³yki. Szaleje wiêc ze szczê�cia,
urz¹dzaj¹c przyjêcie dla jednej kole¿anki. W czasie, gdy hydrau-
lik wymienia uszczelkê w kranie, ona z prêdko�ci¹ �wiat³a sporz¹-
dza dwudaniowy obiad z deserem i wmusza w nieszczê�nika. Przy-
jació³ce zamiast prezentu urodzinowego wrêcza w³asnorêcznie
upieczony wielopiêtrowy tort. Jest zmor¹ najbli¿szego otoczenia,
bo nie dla wszystkich stanie przy garach stanowi sens ¿ycia.

LAURA: Albo nie lubi gotowaæ, a ma dziecko i w zwi¹zku
z tym musi. Czasem przyjd¹ do niej go�cie, których nie da siê
opêdziæ herbat¹ i s³onymi paluszkami. Gdy jej brat albo ojciec
naprawia zamek w drzwiach, liczy na to, ¿e zaproponuje mu
przynajmniej kanapkê. Nie ma cz³owiek pojêcia, ¿e robienie ka-
napek ona uwielbia tak samo jak obieranie jarzyn albo patrosze-
nie ryby.

MAJKA: Bo dla takiej ka¿de wej�cie do kuchni (wyj¹tkiem
jest zaparzenie kawy) koñczy siê potwornie swêdz¹c¹ wysypk¹.

LAURA: Przy braku umiaru mo¿e siê staæ zmor¹ najbli¿sze-
go otoczenia, nadmiernie zrzêdz¹c na prozê ¿ycia.

MAJKA: Opowiedz pañstwu o sobie.
LAURA: Ale kto mnie zrozumie? Tylko inna samotna kobie-

ta, która tak ma ochotê gotowaæ, jak kot p³ywaæ. Otó¿ ja, gdy
okaza³o siê, ¿e moje dziecko nie mo¿e je�æ obiadów w szkole, bo
mu to jakoby szkodzi, przep³aka³am dwa dni, kompletnie trac¹c
kontakt z otoczeniem. Tak w³a�nie wygl¹da czarna rozpacz. Trze-
ciego dnia chcia³am siê upiæ, ale mi nie wysz³o. W tak¹ depresjê
nie popad³am nawet wtedy, gdy straci³am pracê.
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MAJKA: A mnie ju¿ teraz niedobrze siê robi na my�l, od cze-
go siê zacznie jutrzejszy poranek.

LAURA: Od trzeszczenia.
MAJKA: A wiesz na jaki temat?
LAURA: Czy mo¿esz daæ piêæ z³otych na zeszyt sze�ædziesiê-

ciokartkowy w kratkê, bla bla blaaa...
MAJKA: O, nie! Pierwsze pytanie � o dziewi¹tej rano! � bê-

dzie brzmia³o: �Mamo, a co my zrobimy jutro na obiad?�.
LAURA: A jaki to bêdzie dzieñ tygodnia?
MAJKA: Czwartek.
LAURA: To u mnie na obiad bêdzie �niadanie.
MAJKA: Obydwie nale¿ymy do trzeciej kategorii: nienawidzi-

my gotowania, mamy dzieci i �wiadomo�æ, ¿e i same te¿ co� zje�æ
musimy, a nie zjemy, jak sobie same nie zrobimy. Pamiêtasz, jak
jedna z naszych kole¿anek nas przekonywa³a, ¿e �przecie¿ to przy-
jemno�æ co� ugotowaæ i potem patrzeæ, jak domownikom smaku-
je, i jak ta skórka na kurczaku tak siê przyrumienia...�

LAURA: Nie widzê nic ekscytuj¹cego w przyrumieniaj¹cej
siê skórce na kurczaku, zw³aszcza je�li to ja mam byæ autork¹
tego arcydzie³a kulinarnego. Je¿eli pani widzi, mo¿e spokojnie
omin¹æ ten rozdzia³.

MAJKA: Nara¿asz siê na potêpienie spo³eczne, a nawet ostra-
cyzm. Pamiêtasz, jak kiedy� posz³y�my do baru na dole co� zje�æ,
a Kompetentny Kolega patrzy³ na nas ze zdumieniem i obrzydze-
niem. �Ja � powiedzia³ � te¿ zaraz bêdê jad³. Kanapki. Bo ja nie
jem po barach� � doda³ dumnie i z nagan¹ w g³osie.

LAURA: Ja te¿ bym nie jad³a w barze. Gdybym mia³a ¿onê.
Albo przynajmniej lubi³a gotowaæ. Tylko widzicie, bracia i sio-
stry, ja nienawidzê kuchni! Zamieni³abym jeden dzieñ bez do-
tykania do garów na tydzieñ mycia kibla. Ja siê irytujê jeszcze
w godzinê po posi³ku, ¿e musia³am ci¹gaæ no¿em po chlebie albo
obieraæ jarzyny i ¿e w ca³ym domu �mierdzi ¿arciem. A do tego
przez ca³y zesz³y rok moje dziecko upokarza³o mnie pytaniami,
czy nie mog³abym pracowaæ w kuchni przedszkola, do którego
chodzi³o.

Przez ¿o³¹dek mê¿czyzny do serca.

(podobno m¹dro�æ ludowa)
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MAJKA: Jest to chyba najg³upsza m¹dro�æ, jak¹ ludzie wy-
my�lili. Pani co prawda, jako kobieta samotna, nie ma tego pro-
blemu (kto wie, mo¿e dlatego jest pani samotna, ¿e go pani mia-
³a), ale proszê nam pokazaæ mê¿czyznê, którego podnieca wi-
dok kobiety w fartuchu, z ubabranymi rêkami, bo w³a�nie za-
gniata makaron do roso³u, w oparach t³ustej pary wydobywaj¹-
cej siê z gara. Albo jak wielkim tasakiem odr¹buje z kawa³a
miêcha kotlety schabowe razem z gnatem. Albo jak we
wdziêcznej pozie stoi przy zlewie i szoruje przypalony sagan po
bigosie.

LAURA: Do tego wystarczy gosposia.
MAJKA: Prawdziwy mê¿czyzna mówi: �Ja zrobiê tê jajecz-

nicê, zobaczysz, jaka bêdzie �wietna�. Je�li ma pani na oku ja-
kiego�, b³agamy, proszê mu nie gotowaæ.

LAURA: A w dodatku, je¿eli serio potraktowaæ z³ote my�li,
którymi za�miecaj¹ Wszech�wiat antyfemini�ci i antyfeministki,
¿e najlepszymi kucharzami s¹ mê¿czy�ni, to ja mam pytanie: dla-
czego, wobec tego, nie gotuj¹ na co dzieñ?

MAJKA: Wygl¹da na to, ¿e jednak jeste� feministk¹.
LAURA: To we� pilota, otwórz jak¹kolwiek telegazetê

i sprawd�, co wydawca umie�ci³ w dziale �Dla pañ�. Nie kursy
walut, nie warto�ci funduszy powierniczych, nie instrukcjê na-
prawy ga�nika, a przepisy kuchenne! Wynika z tego, ¿e skoro ja
mam gotowanie gdzie�, to jestem niepe³nowarto�ciowa i ma³o
kobieca. Wcale mi siê nie podoba taki �wiat. Mam potrzebê roz-
winiêcia wypowiedzi. Mogê?

MAJKA: �mia³o.
LAURA: S¹ ludzie, którym przeszkadzaj¹ pisma, nazwijmy je

umownie pornograficznymi. Ja natomiast irytujê siê, gdy kupujê
pismo o tematyce rzekomo medycznej i po³owê jego zawarto�ci
stanowi¹ przepisy kulinarne. Wiedza na temat zdrowego ¿ywie-
nia nikomu nie zaszkodzi, tak¿e studentom farmacji, narzekaj¹-
cym na zajêcia z tego zakresu. Ale miêdzy t¹ wiedz¹ a algoryt-
mem na wyprodukowanie ��wi¹tecznego obiadu z deserem� jest
miejsce na piêæ butelek szampana. A jeszcze jak czytam: czas
przygotowania potrawy � 3,5 godziny (bez czasu oczekiwania),
to uwa¿am, ¿e wy³udzono ode mnie pieni¹dze. Podobno przed
wojn¹ Amerykanie zwrócili Polsce transport �raczków�, bo ich
nazwa nie odpowiada³a zawarto�ci. Niech seksoholik ogl¹da
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�wierszczyki, jad³oholik magazyny kulinarne i niech siê rzeczy
nazywaj¹ po imieniu.

MAJKA: Ale czytaj¹c jaki� przepis, wiesz, czy on jest dobry,
czy z³y, i jaki bêdzie efekt koñcowy eksperymentu kulinarnego.

LAURA: Nie ma tu ¿adnej sprzeczno�ci. Czy to, ¿e kto� lubi
siê �wietnie ubraæ, jest to¿same z tym, ¿e lubi szyæ? Ju¿ profesor
Henryk Jankowski wiele lat temu przystêpnie sformu³owa³ to
zagadnienie, pytaj¹c: czy drogowskaz musi i�æ drog¹, któr¹
wskazuje, a ornitolog fruwaæ?! Skoro wiem, ¿e dzia³anie zielo-
nej herbaty i czerwonego wina jest takie samo, wybieram wino.
O, takie informacje uwa¿am za po¿yteczne. À propos przepisów.
Powiadaj¹ ludzie, ¿e dobre, stare ksi¹¿ki kucharskie zaczyna³y
siê tak¹ oto inwokacj¹: �Wbiæ do dzie¿y kopê jaj, kazaæ dziew-
ce, niech uciera z cukrem�. To nieprawda. Pewna moja znajoma
mia³a tak¹ star¹ ksi¹¿kê kucharsk¹, która to ksi¹¿ka by³a jednym
z elementów jej maj¹tku. Maj¹tek rozparcelowano, s³u¿bê przepê-
dzono, a ksi¹¿kê ukrad³ bibliofil z zaprzyja�nionej armii wyzwo-
licieli. Ale zaczyna³a siê ona nie�le (ksi¹¿ka, nie armia). O tak:

Kazaæ s³u¿bie, niech umyj¹ rêce.

MAJKA: Zauwa¿y³a�, ¿e wszyscy trudni ludzie to przewa¿-
nie wegetarianie albo abstynenci, co na jedno wychodzi?

LAURA: Nale¿y za³o¿yæ, ¿e jakiemu� odsetkowi populacji
regularne posi³ki i kotlety z bia³ka fa-sojowego rzeczywi�cie
dobrze robi¹. Jednak cz³owiek jako gatunek jest wszystko¿erc¹.
Jako gatunek przetrwa³ tak¿e dziêki temu, ¿e umia³ siê przysto-
sowaæ do d³ugotrwa³ych okresów g³odu i ob¿arstwa. Kultury tra-
dycyjne i wszystkie religie s¹ zgodne w jednym: po okresie po-
stu zalecaj¹ objadanie siê. �wi¹teczne ob¿arstwo nie jest cech¹
specyficznie polsk¹, ale transkulturow¹.

MAJKA: Mo¿na, oczywi�cie, namawiaæ Eskimosa do od¿y-
wiania siê kiwi, sokiem z grapefruita, sa³at¹ i chudym twarogiem.
Mo¿na karmiæ lwa winogronami, a potem laæ go parasolk¹ i krzy-
czeæ: �Czemu nie ¿resz, niewdziêczne bydlê?!�.

LAURA: Tak, kochanie. Wegetarianie s¹ przewa¿nie kanibalami.
MAJKA: Tu mamy kolejny egzemplarz. Zmorê, która patrz¹c

wzrokiem bazyliszka na kole¿ankê jedz¹c¹ ciasteczko, tzn. na
ciebie albo na mnie, wylicza kalorie.
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LAURA: Widzia³a� kiedy� kaloriê?
MAJKA: W ¿yciu. Bakteriê to owszem. Albo atom.
LAURA: Nawet ¿ycie na Marsie i potwora z Loch Ness.
MAJKA: Ta kole¿anka bez przerwy siê odchudza, bo odchu-

dzanie siê sta³o siê czym� w rodzaju spo³ecznego na³ogu i terroru.
LAURA: Nie je, wiêc chodzi g³odna. Poniewa¿ jest g³odna,

jest w�ciek³a i swoimi humorami zatruwa ¿ycie osobom, które nie
maj¹ ochoty wygl¹daæ jak biologiczny wieszak na ubrania.

MAJKA: Ko�ciotrup powleczony skór¹. I jeszcze s¹czy jad,
¿e ta setka mocnej kawy wykrada ci z organizmu witaminê B, wi-
taminê C i wapñ.

LAURA: A Go�ka Gierzyñska mówi³a na damskim wieczor-
ku do innej naszej kole¿anki: �Anka, zjedz marynatkê, popij drin-
kiem, po co ja to wszystko robi³am?! Ty umrzesz, matka, od nad-
miaru witamin�.

MAJKA: Kiedy nie wylicza kalorii, witamin, mikroelemen-
tów i bia³ka, zadrêcza ciê rewelacjami z popularnej prasy na te-
mat cholesterolu.

LAURA: Na tym poziomie i ja dysponujê m¹dro�ci¹ zas³yszan¹
w �Teleekspresie�: uczeni doszli do wniosku, ¿e zarówno zawa³ ser-
ca, jak i udar mózgu s¹ chorobami zaka�nymi, którymi zainfeko-
wana jest od urodzenia wiêkszo�æ populacji. Dieta, u¿ywki, stre-
sy i nieodpowiedni tryb ¿ycia tylko bardziej pomagaj¹ chorobie.

MAJKA: Grzechem by³oby umieraæ ze zdrow¹ w¹trob¹. Wra-
camy do tego egzemplarza, twierdz¹cego, ¿e tyje od wody. G³o-
dzi siê tygodniami, a gdy wybije ostatnia godzina diety, rzuca siê
na ¿arcie jak lis na kurê. Waga ma tu g³os decyduj¹cy. Potem czê-
stuje ciê takimi rewelacjami, ¿e sport �le robi, bo od niego cz³o-
wiek wiêcej wa¿y.

LAURA: No pewnie. Nabity miêsieñ wa¿y wiêcej ni¿ roz-
mam³ane miêcho.

MAJKA: A to centymetr powinien byæ wa¿niejszy od wagi.
Jest jeszcze jeden podgatunek. Ugotuje co� pysznego, a potem ci
obrzydza, mówi¹c, ¿e to bardzo zdrowe. Wozi siê z chipsami,
orzeszkami i herbatnikami po ca³ym biurze lub domu i udaje, ¿e
tylko sprawdza, czy nie zaple�nia³y. A my nie mamy okruchów
w klawiaturze komputera, bo po prostu jemy wtedy, kiedy jeste-
�my g³odne. Niemniej upadek cywilizacji zaczyna siê od kuchni.

LAURA: Do�wiadczy³am tego na w³asnej skórze. Jaki� czas
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temu dopad³a mnie wyj¹tkowo wredna grypa. Przez cztery dni nie
wyrusza³am do kuchni. Pi¹tego przesta³am my�leæ o tym, ¿e jestem
jednak �miertelna. Co� trzeba by³o zje�æ. Wziê³am pugilares i po-
wlok³am siê do miasta. Wróci³am jeszcze bardziej g³odna i w�cie-
k³a. Wiesz, ¿e polsk¹ potraw¹ narodow¹ jest pizza, czyli kanapka
na ciep³o? Tu¿ za ni¹ plasuje siê gyros (giros?), kebab i hambur-
ger. Z surówek �wiêty Coleslaw od fast foodu. Potrawy te, poza
niewielkimi wariacjami w wygl¹dzie zewnêtrznym, mo¿na odró¿-
niæ tylko po rodzaju rozstroju ¿o³¹dka, jaki powoduj¹.

MAJKA: Wcze�niej szanse s¹ minimalne. Albo bu³a z mielo-
nym, albo bu³a z kawa³kami. Narodowym sposobem przyrz¹dza-
nia ziemniaków, znanym od Piasta Ko³odzieja jeszcze, s¹ frytki
� czyli kartofle wymêczone w g³êbokim t³uszczu. Szlag trafi³
golonkê. Diabli wziêli flaki.

LAURA: W odmêtach masowej kultury kulinarnej zaginê³a
sztuka miêsa. Krew nag³a zala³a pierogi. Galaretkê z nó¿ek ¯y-
dzi na dr¹gu ponie�li. Barszcz czerwony to taki proszek, który
sypie siê ze s³oika i zalewa wrz¹tkiem.

MAJKA: A wnioski jakie?
LAURA: Nie wszyscy mamy jednakowe ¿o³¹dki.

Piosenka, piosenka, jak ta prostytutka
Udaje weso³¹, a naprawdê smutna.

(Salon Niezale¿nych)

PARDON, MADAME

NOWE SZATY T£U�CIOCHA

A w trzecim siedz¹ same grubasy,
Siedz¹ i jedz¹ t³uste kie³basy.

Julian Tuwim

Tak by³o piêædziesi¹t lat temu. Wspó³czesny grubas ob¿era siê
po kryjomu. Oficjalnie natomiast jest na diecie, bo �tyje nawet od

[Motto] �Lokomotywa�
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wody�. Spoko-spoko, tobie te¿ policzy kalorie. Patrzy bole�ciwym
wzrokiem na twoj¹ bu³kê i posy³a ci spojrzenie bazyliszka, gdy
dobierasz siê do swojego codziennego ciasteczka. Ciekawe, ¿e
jako� nie zazdro�ci ci tych kilometrów, które codziennie musisz
przelecieæ na piechotê, i to szybko. Owszem, powie, ¿e æwicze-
nia fizyczne to dla niego za du¿y wysi³ek i katorga, na któr¹ go
nie staæ. Albo jeszcze lepiej: �Po co mi gimnastyka, ja mam sto
metrów mieszkania do sprz¹tania�. Dieta jest o wiele lepsza. Die-
ta polega zazwyczaj na tym, ¿e siê nie je obiadów przez trzy ty-
godnie, katuj¹c otoczenie humorami i kwa�n¹ min¹.

Proszê nie mówiæ, ¿e grubasowi trudno kupiæ co� przyzwoite-
go z odzienia. Tak naprawdê t³u�ciochy maj¹ boskie ¿ycie. To do
nich �wiat nale¿y, to dla grubych jest co drugi sklep. I cackaj¹ siê
z nimi, tytu³uj¹c puszystymi. A ja siê pytam, co takiemu Ma³emu
Koteczkowi proponuje przemys³ odzie¿owy? I sama sobie odpo-
wiadam: psiñco. Ostatnio kupi³am ogrodniczki na 1,46 metra
wzrostu i dopiero takie s¹ idealne. A przysiêgam, ¿e mam jednak
wiêcej. Zacno�ci porciêta, ale i takie maj¹ swoje wady. Na przy-
k³ad nie nadaj¹ siê do u�wietnienia w nich swoj¹ osob¹ spekta-
klu w operze. Nawet kameralnej.

Tak¿e ludzie wcale nie otyli, a zbudowani ca³kiem normalnie
poddaj¹ siê terroryzmowi speców od marketingu, goni¹c za po-
jêciami i produktami przez nich wykreowanymi. Lista tych szka-
radzieñstw mog³aby byæ d³uga: poczynaj¹c od dodatków do po-
pularnej prasy o cudownych dietach. Ten przemys³ sam siê na-
pêdza, produkuj¹c przy okazji zdrow¹ ¿ywno�æ, co jest zreszt¹
jednym z najbardziej ba³amutnych wynalazków i pojêæ dwudzie-
stego wieku i nie ma nic wspólnego z godziwym posi³kiem. Tak¹
karykatur¹ jedzenia s¹ kotlety z wyt³oków sojowych, odt³uszczo-
na �mietana, mas³o z margaryny, szampan bezalkoholowy i her-
batki owocowe, co nie le¿a³y ani chwili ko³o owoców, tylko obok
jakiej� pod³ej perfumy.

Po drodze taka podatna na hipnozê osoba wypoci siê jeszcze
na si³owni, nie dowierzaj¹c, ¿e w domu te¿ mo¿na zrobiæ mostek,
parê przysiadów i poæwiczyæ miê�nie brzucha bez ¿adnego przy-
rz¹du. Da siê naci¹gn¹æ na ciuchy do æwiczeñ, bo w tym sezo-
nie getry wysz³y z mody, ale za to koniecznie trzeba byæ odzia-
nym w idiotyczne gacie w uko�ne paski i o ró¿nej d³ugo�ci noga-
wek, które z najzgrabniejszej kobiety czyni¹ pokrakê.
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Do tego dochodz¹ przychody parafarmaceutów za cudowne
od¿ywki odchudzaj¹ce i odchudzaj¹ce smarowid³a do cielska. Na
koñcu zarobi prywatny anestezjolog w pañstwowym szpitalu,
pracuj¹c w pocie czo³a nad spustoszonym organizmem. Ach, by-
³abym zapomnia³a o zak³adzie pogrzebowym i jego wiza¿y�cie,
zacieraj¹cym kadaweryczny wygl¹d klientki.

A tak w ogóle, do t³u�ciochów �wiat nale¿y. Taka puszysta jak
siê rozsiad³a dzisiaj w autobusie, niczym w ¿ydowskiej herbaciar-
ni, to mi zostawi³a dziesiêæ centymetrów kwadratowych miejsca.
No, nie wiem. Mimo ¿e kubatury trzykrotnie mniejszej, zap³aci³am
za bilet tyle samo, chocia¿ autobus zu¿ywa na przewiezienie
mnie du¿o mniej energii. Zawsze, gdy widzê wolne miejsce obok
takiego kaszalota, wszystko jedno, mêskiego czy damskiego,
zastanawiam siê, czy w ogóle warto siadaæ. Bo tak: je�li wpu�ci
mnie od okna, to ani zipnê, zgniecie mnie jak nic, ani z³apaæ po-
wietrza, ani wyj¹æ chustkê do nosa z kieszeni. A znowu jak mi
udostêpni jaki� och³ap miejsca od strony przej�cia, to bêdê zwi-
saæ poza s³upek. Cokolwiek zrobiê, bêdê ¿a³owaæ.

Albo stanie taka nad tob¹ i wzdycha ciê¿ko. Jej siê siedz¹ce
miejsce nale¿y bardziej, bo jest puszysta i ciê¿ko jej d�wigaæ
hodowane latami sad³o.

Ju¿ czujê, jak grubasy siê na mnie rzucaj¹ z pazurami, prze-
kre�laj¹c zreszt¹ tym samym ca³¹ tê mitologiê o s³odkim, dobro-
dusznym i spolegliwym charakterze zbiorowym t³u�ciochów.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo! Wnoszê o zni¿kê za wszyst-
kie krzywdy ¿yciowe dla chudych i normalnych. Ponadto pragnê
spostrzec, ¿e król jest tylko puszysty.
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Rozdzia³ IX

NIE DAJ SIÊ WYKIWAÆ!

Od pó³ wieku w³a�ciciele ma³ych i wielkich sklepów stosuj¹
pewne strategie, ¿eby wyci¹gn¹æ z pani pieni¹dze. Miotaj¹c siê
od pó³ki do pó³ki, zdarzy³o siê pewnie pani nie raz i nie dwa, ¿e
wróci³a pani do domu z mas¹ niepotrzebnych rzeczy, za to potê¿-
nie zubo¿onym portfelem. Zanim stanie pani przed obliczem ka-
sjera, niech pani pamiêta, ¿e na pani forsê czyha klika teorety-
ków i praktyków handlu. Pani natomiast, jako osoba samotna,
uwa¿niej musi kontrolowaæ stan swojej kasy, bo nie ma co liczyæ
na zaskórniaki mê¿a. Chwilowo trzeba siê tak¿e po¿egnaæ z ko-
li¹ od Bulgariego, zegarkiem od Cartiera i wieloma zakupami,
które mo¿na nabyæ w systemie ratalnym (bo jak je sp³acaæ, je�li
siê, odpukaæ, straci pracê?). Na co dzieñ warto wiedzieæ, ¿e:
% Na ogó³ w du¿ych supermarketach wej�cie zosta³o zapro-

jektowane po prawej stronie. Wiêksza czê�æ populacji jest le-
wopó³kulowa, czyli praworêczna, i po wej�ciu do sklepu bez-
wiednie skrêca w prawo (tak jak czytamy od lewej do prawej).
Ergo: klienci najczê�ciej kupuj¹ towary ustawione po pra-
wej stronie, zaraz za drzwiami i tam te¿ umieszcza siê rze-
czy najdro¿sze.
% Pó³ki, których zawarto�æ znajduje siê na wysoko�ci

wzroku klienta o przeciêtnym wzro�cie, s¹ najdro¿sze. Pro-
dukty tañsze (na przyk³ad krajowe) le¿¹ tam, gdzie wzrok nie
siêga, tj. na ogó³ przy samej ziemi.
% Przej�cia w supermarketach s¹ w¹skie i trudno siê w nich

wymin¹æ. Chodzi o to, ¿eby nie oddalaæ siê od pó³ek z towarem.
% Wej�cie musi byæ jak najdalej od wyj�cia, ¿eby musia³a

pani obejrzeæ wszystko, co jest w sklepie.
% Muzyka w tle zwiêksza obroty i wp³ywa na to, jak siê czu-

je osoba kupuj¹ca. Muzyka spokojna powoduje, ¿e snuje siê pani
po sklepie tam i siam, szybka zmusza do zwiêkszenia tempa.
% ¯eby wyci¹gn¹æ z pani szmal, obok kie³bas postawi¹ przy-

prawy i sosy, tu¿ ko³o s³odyczy karmê dla zwierz¹t, a jak karmê,
to i obró¿ki, ¿wirki, drapaki do pazurów i zabawki do gryzienia.
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Co, kotu pani ¿a³uje? (Nawiasem mówi¹c, ka¿dy normalny kot
woli zrobiæ grata z biedermeierowskiej komódki po babci, a pies
podrzeæ na strzêpy pani ulubione lakierki.)
% Wiêkszo�æ ludzi codziennie je chleb, a ¿eby zje�æ, to musi

i kupiæ. Dlatego pieczywo zawsze znajduje siê maksymalnie
daleko od drzwi, ¿eby przesz³a pani obok mnóstwa innych
rzeczy.
% Z tych samych powodów towary pierwszej potrzeby s¹

rozrzucone po ca³ym sklepie.

Jak mo¿na siê broniæ?

Warto mieæ ze sob¹ listê zakupów i trzymaæ siê jej w sposób
zdyscyplinowany. Za komuny nawet by³y takie specjalne plasti-
kowe tabliczki z guzikami do odhaczania.
% Je�li pani s¹dzi, ¿e mleko tañsze o 30 groszy (promocja!)

to taka niesamowita okazja, jest pani w b³êdzie. Zostawi pani
w tym sklepie znacznie wiêcej ni¿ zaoszczêdzone 30 groszy, do-
kupuj¹c p³atki do mleka, s³odycze dla dziecka, mêskie gacie w
¿yrafy (bo ¿eby dotrzeæ do mleka, trzeba by³o min¹æ dzia³ kon-
fekcji mêskiej) i jeszcze bukiet kwiatków na pocieszenie.
% Skoro kupi³a pani sos do spaghetti, a wcale go nie planowa-

³a, a teraz leci pani z w³osem rozwianym po makaron, bo diabli
wiedz¹, czy w domu w ogóle jaki� jest, to znaczy, ¿e siê da³a pani
wrobiæ.
% Je�li s¹dzi pani, ¿e musi mieæ to, co podobno maj¹ wszyscy

(zw³aszcza w reklamach), to pozwala pani sob¹ manipulowaæ.
% Skoro wierzy pani, ¿e tego lata nie wypada nie mieæ bluzki

w ró¿e, spódnicy z sze�cioma rozporkami, a bez zielonego swe-
tra ani rusz (w zieleni notabene wygl¹da pani jak zombie), daje
siê pani wpu�ciæ w maliny.
% Specjali�ci od marketingu, psychologowie i inni spece do-

skonale wiedz¹, ¿e kobiety tak naprawdê wybieraj¹ racjonalny
model kupowania. Poza jednym, jedynym wypadkiem. Na ca³ym
�wiecie, pod ka¿d¹ szeroko�ci¹ geograficzn¹ smutna, zestresowa-
na, nieszczê�liwa kobieta wpada na jeden i ten sam pomys³: ku-
piæ co�, natychmiast! Otó¿ nie wolno, pod ¿adnym pozorem,
kupowaæ nic w chandrze. No, chyba ¿e ma siê wyj¹tkowy ta-
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lent do robienia zakupów. Je�li jednak na co dzieñ jest siê osob¹,
która ma problemy z podjêciem decyzji: ten chleb czy mo¿e tam-
ten,  nale¿y bezwzglêdnie daæ sobie spokój z zakupami. Co, oczy-
wi�cie, nie wyklucza szwendania siê po sklepach.

Spokojnie, to tylko awaria

MAJKA: Je�li jest pisane, ¿e pêknie ci rura w ³azience, to ona
to zrobi na pewno albo w �rodku nocy, albo w niedzielê po po³u-
dniu. W ka¿dym innym wypadku mog³aby� po prostu natych-
miast wezwaæ hydraulika, a to by by³o za proste. ¯ycie nie za
bardzo lubi stawiaæ samotne kobiety w prostych sytuacjach.

LAURA: Jeszcze by nie zauwa¿y³y, ¿e ze wszystkim bujaj¹
siê same.

MAJKA: Potoczna obserwacja rzeczywisto�ci wskazuje, ¿e
samotna i niezbyt gramotna w technicznych sprawach kobieta
poradzi sobie nawet z lej¹c¹ siê strumieniem wod¹. Bo nie ma
innego wyj�cia. A facet, spogl¹daj¹c na ciebie wzrokiem ton¹cej
krowy, zaraz by zacz¹³ �ciemniaæ, ¿e to siê da naprawiæ, ale...

...to trzeba mieæ narzêdzia.

LAURA: Niby tak. Ale jeszcze trzeba wiedzieæ, jak ich u¿yæ.
MAJKA: To akurat na ogó³ nie jest jaka� straszna filozofia.
LAURA: Dla mnie filozofia polega na zastosowaniu odpo-

wiedniej si³y. To jest taka filozofia, ¿e be³kot Hegla jest przy niej
jasnym, klarownym wywodem.

MAJKA: Gdyby� wiedzia³a, ¿e albo w ogóle nie po³o¿ysz siê
spaæ, albo zalejesz s¹siadów, to by� naby³a i si³y.

LAURA: W absolutnie kryzysowej sytuacji � pewnie tak. Ale
na co dzieñ brak koñskiej si³y fizycznej jest barier¹ nie do poko-
nania, choæby� nawet mia³a i talent w jakim� kierunku, i umie-
jêtno�ci. We�my twoje przemeblowanie, które ci siê od jakiego�
czasu �ni po nocach.

MAJKA: Tego nie jestem w stanie wykonaæ sama, choæby
¿abami z nieba bi³o, poniewa¿ wi¹¿e siê z pewnymi przeróbka-
mi stolarskimi, ale przede wszystkim z d�wiganiem mebli. I nie
jakim� g³upim przesuwaniem, bo z tym to i moje dzieci by sobie
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poradzi³y, ale z rozmontowaniem rega³u, przestawianiem jego
czê�ci z góry na dó³ i z do³u do góry, przenoszeniem jego dwu-
metrowej wysoko�ci fragmentów z pokoju do pokoju, a do tego
potrzeba mê¿czyzny z miê�niami.

LAURA: Nawet taki bez miê�ni ma znacznie wiêcej si³y od
ciebie i, jak siê okazuje, w pewnych okoliczno�ciach jest ona
warta o wiele wiêcej ni¿ ten nasz zadziwiaj¹cy IQ.

MAJKA: Niby prawda, ale mo¿e przypomnij sobie, kto
zmontowa³ wszystkie twoje meble kuchenne i u Alki w poko-
ju?

LAURA: My, ty i ja. Ale, po pierwsze: zmacha³y�my siê jak
wariatki, a¿ nam siê ciemno robi³o w oczach, po drugie: mia³y-
�my potem przez miesi¹c b¹ble na d³oniach i po trzecie: by³y�my
we dwie. Twoje przemeblowanie nie musi byæ wykonane natych-
miast, wiêc mo¿esz siê wstrzymaæ z bólami. Albo poprosiæ pa-
ni¹ Laureczkê o pomoc; co� jestem dziwnie spokojna, ¿e i temu
diab³u ukrêci³yby�my rogi. Tylko ¿e mia³y�my mówiæ o sytu-
acjach, kiedy jeste� ca³kiem sama, a czekanie jest niemo¿liwe.
Otó¿ ja ju¿ zasuwa³am ze s³oikiem do s¹siadów.

MAJKA: Ooo? Tobie ch³op jest potrzebny przede wszystkim
do otwierania s³oików?

LAURA: A ja da³am podstawy do tak daleko posuniêtych
wniosków?

MAJKA: Odpowiadasz pytaniem na pytanie!
LAURA: Doprawdy?
MAJKA: No, wiesz... po�rednio tak.
LAURA: Jest to aspekt ¿ycia, którego nie mo¿na lekce sobie

wa¿yæ. Je�li spadn¹ mi sznurki z bloczków w suszarce, to z wan-
ny do nich nie dosiêgnê, a drabiny w wannie nie da siê rozstawiæ.
Muszê wtedy jak ten góral, który zawi¹za³ trzewik d¿d¿ownic¹,
radziæ sobie sposobem. To dotyczy wielu innych zagadnieñ
� w³a�nie s³oików z mocno dokrêcon¹ zakrêtk¹, zamkniêcia wy-
paczonego okna, a¿ po pêkniêt¹ rurê.

MAJKA: Dlatego uwa¿am, ¿e:

je¿eli czego� nie da siê naprawiæ no¿em do mas³a albo
pilnikiem do paznokci, mo¿na to spokojnie wyrzuciæ.

LAURA: A je�li nie mo¿na czego� zwróciæ, nie warto tego
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w ogóle kupowaæ. Jakiekolwiek skojarzenia s¹, oczywi�cie, ca³-
kiem przypadkowe.

MAJKA: Je�li my�lisz, ¿e w razie jakiejkolwiek awarii mê¿-
czyzna to jest pa-ca-ne-um na k³opoty, to siê g³êboko mylisz. Bo
albo ci powie: �Ja jestem redaktor, a nie hydraulik�, albo bêdzie
jak u tych twoich s¹siadów.

LAURA: Rzeczywi�cie. Kiedy wywali³o u nich korki, by³o
s³ychaæ przera¿one basso continuo: �Gieniusia, co� siê sta³o ze
�wiat³em!�.

MAJKA: O to, to, moja Anielciu. A do znalezienia w gazecie
og³oszenia i wykonania telefonu do fachowca mêska pomoc nie
jest ci potrzebna. Zanim on by ci tê gazetê w ogóle znalaz³, ju¿
by by³ zalany ca³y pion a¿ do parteru. Tak czy siak, w razie awa-
rii mo¿esz liczyæ tylko na siebie. Najwa¿niejsza sprawa to nie
wpadaæ w panikê i nie poddawaæ siê defetyzmowi.

LAURA: I to mówi osoba, która przez trzy dni pogr¹¿a³a siê
w depresji z powodu pêkniêtej rury i która w oczekiwaniu na
hydraulika bezmy�lnie r¿nê³a w mad¿onga.

MAJKA: Mogê dawaæ dobre rady...
LAURA: ...skoro nie mogê dawaæ przyk³adu.
MAJKA: Bo mnie zawsze szlag trafia w sytuacjach, w których

jedyne, co mogê zrobiæ, to bezczynnie czekaæ na rozwój wypad-
ków. A ciekawe, kto to mia³ Rozpad Podstawowych Struk-
tur Osobowo�ci z powodu niemo¿no�ci za³o¿enia nowego car-
dridge�a do drukarki? Kto odebra³ telefon takim g³osem, ¿e
my�la³am, ¿e straci³ ca³¹ rodzinê?

LAURA: To by³am, oczywi�cie, ja. Przecie¿ od dziesiêciu
minut mówiê, ¿e je�li zagadnienie jest natury mechanicznej, to
ja wymiêkam. Mogê zast¹piæ m³otek drewniakiem, sznurówkê
d¿d¿ownic¹, suszarkê naprawiæ, k³ad¹c na wannie specjalnie
trzyman¹ w tym celu deskê, a z braku chleba, id¹c za rad¹ Ma-
rii Antoniny, mogê � chocia¿ niechêtnie � zje�æ bu³kê. Ale ka-
³amarza w drukarce nie da siê niczym zast¹piæ. Obawiam siê, ¿e
bêdê nad nim p³aka³a za ka¿dym razem. Nie umiem tego zrobiæ.
Za to umiem co innego. Mo¿e ju¿ skoñczymy z tym ka³ama-
rzem, co?!

MAJKA: Jeszcze tylko powiedz pañstwu, jak go w koñcu za-
³o¿y³a�.

LAURA: Nie ja, tylko s¹siad, i te¿ siê mordowa³ nad nim ze
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dwadzie�cia minut. Nastêpnym razem poproszê pani¹ Majkê, jak
taka m¹dra.

MAJKA: W questii akurat tego ka³amarza jestem równie bez-
radna jak ty. Mogê nim co najwy¿ej bez gniewu grzmotn¹æ o
pod³ogê, bo i moja cierpliwo�æ ma granice. Albo pój�æ po s¹sia-
da. Za to umiem naprawiæ ¿elazko, kontakt, a nawet pod³¹czyæ
¿yrandol. Umiem naprawiæ ciekn¹cy kran, wymieniæ w nim nie
tylko uszczelki, ale i g³owice, o za³o¿eniu wylewki nie wspomnê.

LAURA: Wiem, wiem. Sama sobie pomalowa³a� mieszka-
nie, a nawet po³o¿y³a� tapety, i trzymaj¹ siê do dzi�.

MAJKA: Szafkê w kuchni te¿ sama sobie powiesi³am. Co nie
znaczy, ¿e jestem taka genialna. Dodatkowej zasuwy w drzwiach
nie mam do dzi�, bo tego akurat zrobiæ nie umiem. Jak i wielu
innych rzeczy.

LAURA: Ale naprawi³a� domofon.
MAJKA: A ty wymieni³a� klamkê i nie zosta³a ci ¿adna �rub-

ka. Za to w celu poprawienia urody obie, nie licz¹c siê z koszta-
mi, gnamy do fryzjera, bo w przeciwieñstwie do wiêkszo�ci nie-
wiast nie potrafimy i za cholerê siê nie nauczymy same sobie
ufarbowaæ w³osów.

LAURA: Za to one same nie wkrêc¹ ¿arówki.
MAJKA: Wkrêc¹. Jak jeste� 24 godziny na dobê zdana tylko

na siebie, to musisz ró¿ne rzeczy umieæ zrobiæ, bo jak ci w �rod-
ku nocy waln¹ korki, a nie masz automatycznych, to nie szarp-
niesz ¿adnego faceta za nogawki.

LAURA: A ja ci mówiê, ¿e nie wkrêc¹. Zanim rozstan¹
siê z  jednym, zabezpiecz¹ sobie ty³y w postaci nastêpnego.

MAJKA: Wróæmy mo¿e do tej rury, czyli do awarii du¿ego
kalibru.

LAURA: Nale¿y ustaliæ, czy to tylko w³asna rura, czy awaria
dotyczy ca³ego kwarta³u albo dzielnicy. Je¿eli rura jest w³asna,
to w gazecie s¹ telefony naprawiaczy. Zazwyczaj jeszcze na tym
samym podwórku mieszka dozorca.

MAJKA: No, jak u mnie rura pêk³a i s¹siad zakrêci³ wodê
w ca³ym bloku, to mój dozorca przyj�æ nie móg³, ¿eby mniej wiê-
cej ustaliæ rozmiary awarii, bo siê k¹pa³. Jakoby.

LAURA: Je�li sprawa jest szersza i dotyczy ca³ego bloku, to
zawsze znajdzie siê osoba, która uwa¿a kuchniê za O� Kosmicz-
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n¹ Wszech�wiata i ju¿ przed tob¹ zadzwoni³a na pogotowie wo-
doci¹gowe, bo, biedula, nie mo¿e ugotowaæ tego lub owego.

MAJKA: Zagadnienie polega na tym, co zrobiæ, ¿eby nie zwa-
riowaæ, je�li wody nie ma i nie ma i nie mo¿na nawet umyæ r¹k.

LAURA: Je�li temperatura na dworze nie spad³a poni¿ej mi-
nus dwudziestu, albo nawet spad³a, ale nie ma wiatru i jakim�
cudem jeste�my osob¹ bezdzietn¹, zak³adamy capê y espadê
(zob. comedia de capa y espada w Indeksie) oraz Cosaques (ibi-
dem) i z okrzykiem Pour l�honneur, pour la patrie! wychodzimy
z domu.

MAJKA: Brudne.
LAURA: Przecie¿ w ka¿dej chwili mo¿esz przyjechaæ do

mnie i k¹paæ siê nawet ca³y dzieñ.
MAJKA: Dziêkujê, stara, za dobre chêci. Ale u ciebie bym

chyba zamarz³a na ko�æ przy twoich 14 stopniach Celsjusza
w mieszkaniu.

LAURA: Kurna, jaka� ty marudna.
MAJKA: Lubiê normalno�æ. Jakiekolwiek zak³ócenie zwyk³ej

równowagi doprowadza mnie do sza³u.
LAURA: Dzisiaj jest u mnie plus 21. Dla mnie trochê za zim-

no, ale da siê ¿yæ. A ty w³a�nie zagra³a� w podstawow¹ grê spo-
³eczn¹: �Dlaczego ty nie? � Tak, ale...�. Ledi und gientelmanes
oraz pani Majeczko. Z powodu chcesz mieæ wszystko naraz, to
sied� sobie w te koze sama ze swoj¹ rur¹ i miej cicho jak kot na-
p³aka³. A potem ty zmieñ wyznanie i id� mêczyæ ksiêdzu!

MAJKA: Ciekawe, co doradzisz domatorowi z dzieæmi?
LAURA: R¿n¹æ w mad¿onga, p³akaæ, postawiæ tarota, za-

dzwoniæ do naprawiaczy i spytaæ niegrzecznie i stanowczo, kie-
dy zamierzaj¹ to wreszcie usun¹æ. Ale najlepiej oczywi�cie
wskoczyæ do ³ó¿ka i poczytaæ sobie jeszcze raz �Jak nie zwario-
waæ do rana�. Mo¿na wreszcie, jak ten dociekliwy etnograf, któ-
ry znalaz³ w jakich� starych dokumentach recepturê �Ma�æ na
czarownice� i sporz¹dzi³ j¹, ukrêciæ sobie tak¹ ma�æ, a potem, jak
on, lewitowaæ.

MAJKA: �Jak nie zwariowaæ do rana� jest w³a�nie tak¹ ma-
�ci¹. A w ogóle, we� ty zostaw co� na drugi tom.

LAURA: Nie wytrzymam. Jak Alka: �Mamusiu, jest dla cie-
bie pod choink¹ niespodzianka. Ale nie powiem ci, co to jest, bo
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to niespodzianka. W takim ma³ym pude³eczku z ró¿ow¹ wst¹-
¿eczk¹. Niespodzianka, wiêc nie powiem, co to jest. To pude³ko
wygl¹da, jakby w nim by³a bi¿uteria. Ale to niespodzianka. Bo
to jest bi¿uteria. Czyli niespodzianka. Wiêc siê nie zdziw�.

Je¿eli nie da siê czego� przykleiæ lakierem do paznok-
ci, nie jest to warte przyklejania.

MAJKA: Mo¿emy jeszcze podzieliæ siê kilkoma spostrze¿e-
niami dotycz¹cymi napraw. Znane s¹ jako prawa Murphy�ego.
Na przyk³ad: ka¿dy przedmiot spada tak, ¿eby spowodowaæ jak
najwiêksze szkody.

LAURA: Dlatego nie mo¿na z góry okre�liæ, która strona chle-
ba powinna byæ posmarowana mas³em.

MAJKA: Ka¿de narzêdzie, spadaj¹c, potoczy siê w najtrud-
niej dostêpny zakamar pomieszczenia pracowniczego.

LAURA: Ale zanim tam wpadnie, najsampierw uderzy ciê
w nogê.

MAJKA: Niemniej wszystko bêdzie dzia³aæ, je�li pomajdru-
jesz przy tym wystarczaj¹co d³ugo.

LAURA: Je�li zawodz¹ wszystkie próby uruchomienia urz¹-
dzenia, trzeba jeszcze spróbowaæ w³¹czyæ je do kontaktu. To
zwykle genialnie pomaga.

MAJKA: Je�li co� siê zablokowa³o, jak twój cardridge w dru-
karce, pchaj na si³ê, podwa¿ no¿em itd. Je�li siê rozleci, wniosek
jest prosty: i tak trzeba to wymieniæ.

LAURA: Oczywi�cie. Je�li pracujesz nad zepsuciem czego�
odpowiednio d³ugo, w koñcu osi¹gniesz sukces.

MAJKA: Je�li wszystko zawiedzie, przeczytaj instrukcjê.
LAURA: I nie rób nic na si³ê. Po prostu we� wiêkszy m³otek.

PARDON, MADAME

KARTKI Z KALENDARZA
Dzi� imieniny: Bolka, Lolka, Zapalniczki, Zbiega, Zabiega,

Operacji, Anestezjologa, Zygi, Rzygi, ¯egoty, ¯aluzji, ¯anety,
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¯onkila, ¯urka, Sznurka, Ogórka, Zyska, Straty, Ima¿a, Wiza¿a,
Witra¿a, Hajdawerego, Hamburgera, Harmonograma, Wszecie-
cha, Uciecha, Przemys³a, Prywatnej Inicjatywy oraz Zylbersztaj-
nów.

Wa¿niejsze rocznice: 1491 � królowa Izabella Katolicka wy-
najduje drog¹ indywidualnego namys³u kolor izabelowaty. Wis³a
siê pali. Pêka rura.

My�l dnia: Nie czyñ drugiemu, co tobie niemi³o.
Porady praktyczne dla pañ: �£atwy sposób z³owienia ja-

strzêbia. Przy go³êbnikach osadza siê na dachu go³êbia wypcha-
nego na grubym ostrym drucie tak, aby ostrze tego¿ na kilkana-
�cie centymetrów ponad grzbiet go³êbia wystawa³o. Jastrz¹b
zwabiony � uderzaj¹c nagle na go³êbia � na drucie siê przebije
i najczê�ciej osadzi�.

 Dzi� imieniny: Agencji, Agenta, Ungaro i Armaniego; Win-
dowsa, Programa, Interneta, Emaila i Emalii; Szlusa, Blusa i Le-
jauta; Te�ciowej i Przyjació³ki, Turybiusza, Aniceta, Polikarpa,
Eufemii i Czciciela; Reseta, Ruprechta i Ruptury; Safijana, Nubu-
ku, Giemzy, Gizmy, Ci¿my i Kozaka; Redaktora, Traktora, Bacho-
ra i Upiora; Rygora i Rygi; Dezyderii i Dezynterii; Prospera, So-
tera, Miry i Mizerii; Diora i Estée Lauder; Cymy, Cytryna oraz
Rabinowicza.

Wa¿niejsze rocznice: Jan Przyg³up �mieje siê do sera. Femi-
nistki chc¹ poprawiæ wyniki i gol¹ nogi. Bal w operze.

My�l dnia: Przygl¹daj siê krêgom na wodzie, gdy rzucasz ka-
mienie, inaczej bowiem rzucanie bêdzie czcz¹ zabaw¹. (Ko�ma
Prutkow)

Porady praktyczne dla pañ: �Brzytwy � wp³yw temperatu-
ry na ostro�æ tych¿e. W czasie zimowym, osobliwie podczas tê-
gich mrozów, brzytwy gol¹ i zadzieraj¹, je¿eli nie bêd¹ ogrzane;
pochodzi to st¹d, ¿e ostrza brzytew robi¹ siê g¹bczastymi, jak pi³-
ka, co dostrzec mo¿na przez drobnowidz (lupê), lecz gdy brzy-
twê siê ogrzeje, ostrze jej robi siê równe i g³adkie. Przekonano
siê tak¿e, ¿e brzytwa zanurzona w gor¹cej wodzie staje siê lep-
sz¹ i lepiej goli�.

Dzi� imieniny: Solitera, Sotera, Miry, Mizerii, Spacji, Kurso-
ra, Specjalisty, Komunisty, Czekisty, Wopisty, Spirydiona, Pira-
midona, Aspiryny, Agrypiny, Psychoterapii, Scysji, Puszki, Pan-
dory, Perpetuy, Mobila, Perfidii, Perfidiusza, Parafiny, Parafii,
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Decyzji i Diecezji; Ró¿y i Malarii; Fatsji, Fuksji, Szeflery, Sylwii
i Szufli; Ficusa, Beniamina i Hawajskiego; Fidelisa, Witalisa,
Kleta; Fileta, Filodendrona, Filemona, Filona oraz Baby Jagi.

Wa¿niejsze rocznice: Henryk Rudobrody zapuszcza w¹sy.
Marka Pijaka diabli wiod¹ przez piek³o. Jerzy Janosik odbiera
bogatym, a oddaje biednym.

My�l dnia: Nie zazdro�æ bogatemu: francuski mêdrzec stwier-
dzi³ raz dowcipnie, ¿e zgorzknia³ego pana czêsto nios¹ w poz³a-
canej lektyce weseli tragarze. (Ko�ma Prutkow)

Porady praktyczne dla pañ: �Sposób wygubienia �wie-
czów, karakonów itp. owadów w domach. Ugotowaæ grochu
polnego w miêkkiej wodzie, odcedziæ, utrzeæ na masê, roztopiæ
s³oniny, zlaæ t³usto�æ do grochu i znowu przetrzeæ, a gdy masa
dobrze ostygnie, wlaæ ¿ywego srebra dosyæ du¿o, i z niem trzeæ
groch tak d³ugo, dopóki �lad ¿ywego srebra jeszcze pokazywaæ
siê bêdzie. Tak przygotowan¹ masê nak³ada siê na deszczu³ki lub
patyczki i takowe w tych miejscach rozk³ada, gdzie owad najwiê-
cej zbiera. Massê tê robactwo z chciwo�ci¹ zjada i natychmiast
ginie�.

Dzi� imieniny: Pijusa, Pijanisty i Pijaka; Pijotra, Pompejusza
i Pompona; Placyda, Dominga, Popiela, Popielniczki i Papryka-
rza; Obrusa, Serwetki, Serwisa i Besserwisera; Pani i Pana;
Modema, Modesta i Modystki; Szeligi, Teligi i Kwiczo³a; Serwe-
ra, Swetera i Klakiera; Astora i Pijazzoli; Bachusa i Bachora;
Ba³agana i Wizyty; Dyskietki, Zipa, Epsa, Tifa i Tifaniego; Este-
tyki oraz Scholastyki.

Wa¿niejsze rocznice: Plemiona Gotów przechodz¹ przez zie-
mie pras³owiañskie, zostawiaj¹c gdzieniegdzie napis: Gott mit
uns. Redaktor Mrzyg³ód wynajdywa nazwê dla skoku ³y¿wiarskie-
go z piêcioma obrotami.

My�l dnia: Co za du¿o, to niezdrowo.
Porady praktyczne dla pañ: �Paznokcie, �rodek na odra-

dzanie siê tych¿e. Roztopiæ wosku ¿ó³tego, przestudziæ o tyle,
aby w nim rêkê trzymaæ mo¿na by³o, zanurzyæ w tym¿e koniec
palca ogo³ocony z paznokcia i wyj¹æ, a gdy warstewka wosku na
palcu osi¹dzie, zamoczyæ powtórnie, a nastêpnie jeszcze kilka-
krotnie. Ten woskowy naparstek dopóty trzyma siê na palcu, do-
póki paznokieæ nie odro�nie. Wosk, wstrzymuj¹c przystêp powie-
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trza do miejsca, w którym by³ przedtem paznokieæ, przyspiesza
tym sposobem tworzenie siê nowego�.

Dzi� imieniny: Prospera, Zyska, Utracjusza, Posejdona, Po-
sady; Pulpeta, Pulardy, Pulpecji, Lumpa, £achudry, £ajzy, Obe-
rwañca, Pajaca, Maggi, Curry; Maksyma, Maksymy; Kobiety
Ozdobnej, La Lecha, La Czecha, La Russa, Kadrowej, Ksiêgo-
wej, Reklamy i Prezesa, Konstantego, Kostuchy, Huragana, Upa-
³a, Spiekoty, ¯ara, Inhalatora, Insuliny, Prozaca, Witaminy; Mê-
ko³y, Juana, Carlosa y Mendozy, Magnetowida oraz �wiatowida.

Wa¿niejsze rocznice: Okupant ¿¹da okupu. Kadrowa zalewa
siê ³zami, bo pisze wypowiedzenia. Ma³emu Draculi wyrastaj¹
sta³e z¹bki.

My�l dnia: Piosenka jest dobra na wszystko. (Jeremi Przy-
bora)

Porady praktyczne dla pañ: �Apopleksja. Najskuteczniej-
szym sposobem jest ra¿onego piorunem lub tkniêtego apoplek-
sj¹ rozebraæ z sukien, wsadziæ do wykopanego do³u i ziemi¹
pulchn¹ obsypaæ a¿ po szyjê, po czym odzyska przytomno�æ
i zdrowie�.

JAK ZORGANIZOWAÆ SKLEP?
1. Sklep powinien mieæ wytworn¹ nazwê, na przyk³ad: Ex-

clusiv, Mini-Europa, Drugstore, Family-shop, Pharmacy.
2. Shoping is schocking.
3. Czynny jest ca³¹ dobê, z tym ¿e od 3.00 do 5.00 obowi¹zu-

je przerwa.
4. Walka z drzwiami ma zast¹piæ walkê z wiatrakami.
5. Personel jest obowi¹zany do rzucania siê w pogoñ za klien-

tem miêdzy pó³ki, czujnie bacz¹c, czy aby nie zamierza czego�
zwêdziæ.

6. W Buthali z tego powodu zabieramy klientom torby.
7. W sklepie obowi¹zuje obnoszenie siê z koszykiem. Wymóg

przestrzegany jest surowo, zw³aszcza przy zakupie: ³ó¿ka dzie-
cinnego, kojca, namiotu, lodówki, roweru, kajaka, dywanu i kar-
niszy. Wej�cie bez koszyka jest karane kolejno: upomnieniem,
grzywn¹, aresztem.
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8. W spo¿ywczych, w których robi¹ zakupy matki-Polki, obo-
wi¹zuje nakaz wózków, a koszyków nie ma wcale. Pchanie przed
sob¹ dwóch wózków � jednego z zakupami i drugiego z bacho-
rem, znakomicie poprawia kondycjê fizyczn¹ 52 procent spo³e-
czeñstwa.

9. Wózek powinien znienacka skrêcaæ, pomimo wysi³ków mo-
torowej, ¿eby jecha³ prosto.

10. Skrêcanie mo¿e byæ bez³adne, ale lepsze jest w kierunku
pó³ek dro¿szych.

11. Produkty tanie umieszczamy poza zasiêgiem rêki, pó³ me-
tra od sufitu.

12. Je�li w ogóle piszemy ceny, to malu�kie.
13. Perfumy, z natury rzeczy, ceny nie maj¹.
14. Je�li klient pyta o cenê, to znaczy, ¿e go nie staæ.
15. Co drugi dzieñ chleb l¹duje na miejscu kosmetyków, na-

bia³ tam, gdzie by³y wêdliny, soki na proszkach do prania. Dozwo-
lone s¹ wszystkie mo¿liwe kombinacje tych przekszta³ceñ.

16. Generalne zasady oznaczania towarów: mianownik liczby
pojedynczej. Przyk³ady zaczerpniête ze sklepów warszawskich.
Burak. Truskawka. Galarepka. Winogron (b. s³odki!). S³usznie!
Klienta przewa¿nie staæ tylko na jedn¹ sztukê.

17. W sklepie rybnym obowi¹zuje nastêpuj¹cy tryb postêpo-
wania przy opisie towaru. Karp ¿ywy. Po dwóch dniach: karp
�wie¿y. Po tygodniu: karp mro¿ony. Oczywi�cie ca³y czas chodzi
o tego samego przedstawiciela gatunku. Tak to karp ze �wiata
istot ¿ywych przemieszcza siê do �wiata idei.

18. A my do salonu sprzeda¿y. Obs³ugant decyduje, co ma
kupiæ klient.

19. S³odycze ustawiamy przy kasie; nudz¹cy siê w kolejce
bachor na pewno naci¹gnie matkê na jakie� paskudztwo. A
i dentysta siê ucieszy!

20. W kasie w ka¿dej chwili mo¿e zabrakn¹æ drobnych.
21. Zrobienie ca³ych zakupów przy jednej kasie musi byæ nie-

mo¿liwe.
W zasadzie klient powinien mieæ zakaz wstêpu do sklepu, chy-

ba ¿e nic nie kupi, a zap³aci.
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Apteczka domowa
W ka¿dym nowoczesnym domu powinna byæ ga�nica
i apteczka pierwszej pomocy. A w niej:
1. Telefon radio taxi (na sztywnym kartoniku).
2. Spirytus (rektyfikowany).
3. Wódka (czysta).
4. Wódka (kolorowa).
5. Piwo (strong).
6. Adwokat.
7. Chipsy.
8. Ogórek (konserwowy).
9. Byczki (ma³a puszka).
10. Korkoci¹g.
11. Kieliszek (do p³ukania oka).
12. Alka-prim.
13. Plaster i inne pierdo³y � wedle uznania.
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Epilog

TRZEBA WY¯EJ OGON NIE�Æ
(hymn ma³p z �Ksiêgi d¿ungli�)

LAURA: Teraz bêdê jêczeæ pozornie nie na temat. Bo ja je-
stem nieszczê�liwa.

MAJKA: A na jaki temat?
LAURA: Jestem nieszczê�liwa, bo po zaprowadzeniu wirusa

do naszych komputerów, sformatowaniu twardego dysku i wgra-
niu Windows 95 zamiast lasera mam siekierkê neolityczn¹. Co ja
mówiê, siekierkê. Gdyby¿ to by³ szlachetny neolit! Ale to t³uk
piê�ciowy! Edytor tekstu, który jest pod tym Windows ca³ym, to
prymityw i nie ma funkcji, które s¹ mi potrzebne do szczê�cia. A
u ciebie poszed³ i Word, i PageMaker, i Corel. Mój komputer nie
ma znowu a¿ tak du¿o mniej pamiêci od twojego.

MAJKA: Nie chodzi o pamiêæ, tylko o CD-ROM. Ja mam
CD-ROM ósemkê, a ty dziesi¹tkê. Cz³owiek, który nam grzeba³
w komputerach, mia³ te programy na cha³upczniczo sporz¹dzo-
nej p³ycie CD. W moim posz³a, bo jest gorszy. A u ciebie nie da³o
siê odtworzyæ kiepskiej p³yty w dobrym CD-ROM-ie.

LAURA: Por¹banie drewna na opa³ narzêdziami jubilerskimi
na ogó³ jest niemo¿liwe.

MAJKA: Wyprawa na Everest w szmatach od Armaniego
skoñczy siê fiaskiem.

LAURA: Podobnie z brzytw¹ na poziomki.
MAJKA: We� ty siê zdyscyplinuj.
LAURA: Ja tylko rozwijam swoje talenta popularyzatorskie.

Otó¿: podobnie siê dzieje z nami i mê¿czyznami albo z nami
i reszt¹ �wiata. Mamy za dobry CD-ROM.

MAJKA: W ten oto sposób mo¿emy przyst¹piæ do fina³u.
LAURA: Ka¿dy typowy poradnik zapewnia, ¿e na wszystkie

problemy ¿yciowe istnieje jaki� prosty algorytm. Co� w rodzaju
zaklêcia. I ¿e po jego przeczytaniu Osoba zdobêdzie tê wiedzê
tajemn¹, pozwalaj¹c¹ ³atwo, lekko, przyjemnie i z sensem pokie-
rowaæ swoim ¿yciem. Osoba, Która Czyta Tê Ksi¹¿kê, ma pra-
wo czuæ siê nieco zawiedziona.
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MAJKA: A jednak to jest poradnik. Nie by³o naszym zamiarem
napisanie prostej recepty na cholerê, tylko podzielenie siê z Oso-
b¹, Która Czyta Tê Ksi¹¿kê, naszym do�wiadczeniem, z nadziej¹,
¿e znajdzie ona jakie� PA-CA-NE-UM przynajmniej na niektóre
spêdzaj¹ce jej sen z powiek sprawy. Nie ma tak, ¿eby wszyscy lu-
dzie rozwi¹zywali w identyczny sposób swoje problemy.

Uzupe³ni³em swoj¹ rozprawê o brakuj¹ce zagadnienia,
których omówienie pocz¹tkowo wydawa³o mi siê zbêdne,
poniewa¿ nie pasowa³y do tre�ci pierwszej i drugiej ksiê-
gi. Po namy�le uzna³em jednak, ¿e nie warto pomijaæ ich
milczeniem i tym samym zachêcaæ innych do pisania.

(Artemidor z Daldis, �Oneirocritica�)

LAURA: Szanowna pani! ¯ycie to jest zadanie. To zadanie
mo¿na rozwi¹zaæ na wiele sposobów. W testach na inteligencjê
kluczow¹ spraw¹ jest ta, ¿eby nie skupiaæ siê na zadaniach,
w których nie wiadomo o co chodzi albo które s¹ czasoch³on-
ne, upierdliwe i nisko punktowane. Trzeba zasuwaæ do przodu.

MAJKA: I wy¿ej ogon nie�æ.
LAURA: Chcia³abym wyg³osiæ d³u¿szy monolog.
MAJKA: Proszê ciê grzecznie. Tym razem, kochana, wyj¹t-

kowo bêdê ci robiæ za wdziêcznego s³uchacza.
LAURA: Has³a �g³upota� nie ma w Wielkiej Encyklopedii

Powszechnej ani w katalogach rzeczowych Biblioteki Narodo-
wej. Wielki S³ownik Jêzyka Polskiego podaje definicjê w uwik³a-
niu: �Zespó³ cech charakterystycznych dla cz³owieka g³upiego;
brak rozumu, bezmy�lno�æ�. Tak rozumiana g³upota jest zaprze-
czeniem inteligencji. Po prostu.

Definicji ludzkiej inteligencji jest wiele. Z³o�liwi mówi¹, ¿e
jest ona tym w³a�nie, co mierz¹ specjali�ci testami, próbuj¹c usta-
liæ tzw. iloraz inteligencji. Ale wyniki rozmaitych testów bywaj¹
k³opotliwe. Okazuje siê na przyk³ad, ¿e Murzyni amerykañscy
maj¹ IQ przeciêtnie o 15 punktów ni¿szy ni¿ amerykañscy An-
glosasi. Za to Japoñczycy s¹ przeciêtnie o 7 punktów lepsi ni¿
biali Amerykanie. W gruncie rzeczy nie oznacza to nic, co mo-
g³oby ucieszyæ rasistów. Zdaniem Alberta Jacquarda, francuskie-
go genetyka populacji, testy wymagaj¹ konformizmu, specyficz-
nej uleg³o�ci i zdyscyplinowania. Pewien rodzaj uleg³o�ci istot-
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nie czasami uderza u Japoñczyków, a u Murzynów amerykañ-
skich � niechêæ do przestrzegania pewnych regu³.

Tymczasem Siegfried Streufert, jeden z najwybitniejszych
badaczy inteligencji, powiada w wywiadzie dla �Sterna�: �Od-
kry³em co�, co przyniesie ulgê niezliczonej liczbie osób: g³u-
pota ma przysz³o�æ!�.  �Czy wobec tego najwiêksz¹ szansê maj¹
ci, którzy wcale nie zauwa¿aj¹, co siê dzieje?� � pyta dziennikarz
�Sterna�, a czytelnik prawie s³yszy, jak mu dr¿y g³os. �A co pan
my�li � Streufert na to � sam by³em wstrz¹�niêty, gdy doszed³em
do tego wniosku�.

Profesor Zofia Sokolewicz: � Panie Kokotkie-
wicz, a w³a�ciwie na którym pan jest roku?
Kokotkiewicz (budzi siê, rozgl¹da nieprzytom-
nie, noc ani chybi spêdzi³ na nauce): � A na tym!

MAJKA: To jeszcze o�wieæ naszych czytelników, jak¹ drog¹
dochodzi³ profesor do tych prawd.

LAURA: Najpierw przeprowadzi³ �grê na gie³dzie� w�ród stu-
dentów. Zbada³ ich testami na inteligencjê, podzieli³ na g³upich
i m¹drych i rozda³ po sto dolarów, którymi mogli operowaæ przez
ca³y semestr na symulowanej gie³dzie papierów warto�ciowych.
Wynik eksperymentu: m¹drzy zbankrutowali, forsê capnêli g³u-
pole.

Jeszcze tego nie przetrawi³, gdy z innych badañ wyp³yn¹³
oczywisty wniosek: inteligentniejsi czê�ciej cierpi¹ na migotanie
przedsionków, przyspieszone bicie serca i inne rodzaje niemia-
rowo�ci oraz zwê¿enie naczyñ wieñcowych. �G³upsi s¹ zdecy-
dowanie zdrowsi � mówi Streufert � co odnosi siê nie tylko do
serca, ale i do przewodu pokarmowego�.

MAJKA: Je¿eli g³upi odnosz¹ wiêksze sukcesy i s¹ szczê�liw-
si od inteligentnych, to w jakim� sensie s¹ od nich lepsi.

LAURA: Taka jest prawda, niestety.
MAJKA: Czyli istnieje co�, czego inteligentni mog¹ siê od

nich nauczyæ.
LAURA: Streufert jeszcze raz przeanalizowa³ zabawê w gie³-

dê. Studenci nigdy wcze�niej nie mieli do czynienia z podobny-
mi interesami. G³upi w prostocie swojego rozumowania potrak-
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towali j¹ tak, jak na to zas³ugiwa³a, i dlatego podejmowali na czas
trafne decyzje. Inteligentni tracili czas, zastanawiaj¹c siê nad
komplikacjami, których wcale nie by³o. A wiêc najwiêksz¹
si³¹ g³upiego jest to, ¿e wie, o co mu chodzi.

MAJKA: To by³o jasne ju¿ dla Erazma z Rotterdamu, bez ¿ad-
nych badañ, kiedy w �Pochwale g³upoty� napisa³: �Cz³owiek jest
tym szczê�liwszy, im wiêcej klepek mu nie dostaje�.

LAURA: Streufert pokazuje dwa wykresy: typowe schematy
my�lenia w umy�le cz³owieka inteligentnego, drugi � g³upiego.
U g³upiego wszystko jest prostsze. Nieliczne, ale mocne i czyste
linie my�lenia prowadz¹ ku pewnym punktom pewnych wnio-
sków i w porê podjêtych decyzji. U inteligentnego taki schemat
wygl¹da jak k³êbek w³óczki po zabawie kota. Linie my�lenia bie-
gn¹ to w tê, to w tamt¹, wnioski s¹ przesuniête, a decyzji brak.

MAJKA: Czyli � jako siê rzek³o � najwiêksz¹ si³¹ g³upiego
jest to, ¿e �wietnie wie, o co mu chodzi. A inteligentny, niby taki
m¹dry, a traci czas na ja³owe rozmy�lania.

LAURA: To siê nawet nazywa. Inteligentnym brakuje CAPA-
CITY TO CLOSE � w³a�nie umiejêtno�ci zaprzestania rozmy-
�lañ, a przej�cia do dzia³ania. Inteligentny przegrywa na korzy�æ
g³upiego, gdy nieodpowiednio u¿ywa swojej inteligencji � w nie-
odpowiedniej chwili, z nieodpowiedni¹ si³¹, tak ¿e zamiast mu
pomagaæ, przeszkadza w uporaniu siê z ¿yciowymi problemami.
Zw³aszcza w prostych, jednoznacznych sytuacjach ten sobie
lepiej daje radê, kto ma tak ma³o inteligencji, ¿e nawet nie jest
w stanie nieodpowiednio jej u¿yæ.

MAJKA: No, to� pocieszy³a Osobê, Która Czyta Tê Ksi¹¿kê.
LAURA: Jest jeszcze lepsza wiadomo�æ! Streufert rozpocz¹³

now¹ seriê do�wiadczeñ. Na widelec wzi¹³ ludzi inteligentnych,
zdrowych, odnosz¹cych sukcesy w pracy i w ¿yciu prywatnym.
A wyniki s¹ takie: oprócz inteligencji wszyscy ci ludzie maj¹
zdolno�æ orientowania siê, kiedy jest wskazane my�lenie, a kie-
dy lepiej wy³¹czyæ umys³. Przysz³o�æ nale¿y do tych spo�ród
inteligentnych, którzy s¹ dostatecznie inteligentni, aby siê
uczyæ od g³upich. Tylko oni potrafi¹, w zale¿no�ci od sytuacji
i zadañ, raz byæ inteligentni, a raz g³upi.

MAJKA: Nie ma rady, proszê pani. Najwy¿szy czas zg³upieæ.
LAURA: Proszê zmieniæ CD-ROM na gorszy.
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Kto �ni, ¿e popad³ w ob³êd, a ma na oku ryzykowne
przedsiêwziêcie finansowe, mo¿e byæ pewny, ¿e mu siê
powiedzie; wariat, który czego� pragnie, nie spocznie, a¿
dopnie swego.

(Artemidor z Daldis, �Oneirocritca�)

Teledurniej

� Tryton to nazwa:
a) kwarty zwiêkszonej
b) kwinty zmniejszonej (w przewrocie)
c) zwierzêcia wodnego
d) ozdoby fontanny barokowej
e) bóstwa w orszaku Posejdona
f) belki stalowej wzmacniaj¹cej �cianê no�n¹
� Nobel to:
a) kometa mijaj¹ca Ziemiê co 60 lat
b) rodzaj loterii
c) ostrze chirurgiczne do ciêæ specjalnych
d) pseudonim szpiega radzieckiego, który podgryza³ korzenie
    CIA
e) prawdziwe nazwisko Boles³awa Prusa
f) nazwa waluty Unii Europejskiej
� Autorem ba�ni �O krasnoludkach i o sierotce Marysi� jest:
a) Hans Chrystian Andersen
b) Miguel de Unamuno
c) Kosza³ek Opa³ek
d) Maria Konopnicka
e) Ludwik Waryñski
f) Kazik Staszewski
� �Bitwa pod Grunwaldem� to obraz:
a) Hanny Baku³y
b) Leonarda da Vinci
c) Jana Matejki
� Stolic¹ Polski jest:
a) Poznañ
b) Bia³ystok
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c) Gdañsk
d) Warszawa
e) Kraków
� Odg³os kuku³ki brzmi:
a) a kuku!
b) kuku!
c) a kuku, panie kruku!
� Polski alfabet sk³ada siê z:
a) 24 znaków
b) 26 znaków
c) 36 znaków
d) to zale¿y
� S³owami �O, �wiêta naiwno�ci!� zaczyna siê:
a) �Kamasutra�
b) reklama bimbru
c) ka¿da cedu³a gie³dowa w Internecie
d) ksiêga pierwsza �Pana Tadeusza�
e) �Ksi¹¿ê� (�Il principe�) Niccolò Machiavellego
f) pie�ñ 9. poematu �Myszeidos� biskupa Ignacego Krasickiego
   (dalej jest: kochanej ojczyzny)
g) monolog Hamleta
h) �365 obiadów za piêæ z³otych� Lucyny Æwierczakiewiczowej
i) uwertura �Cosi fan tutte�
j) �Opera za trzy grosze� Bertolda Brechta
k) �Miêdzynarodówka�
l) dziennik telewizyjny (po wyborach)
Pytanie dodatkowe: Która aktorka ma syna?
(odpowied� na samym dole strony)

Przekszta³cenie liczby punktów w Iloraz Inteligencji:
Je�li odpowiedzia³a pani poprawnie na wszystkie pytania,

mamy dla pani dobr¹ wiadomo�æ. Znaczy to, ¿e nie musi pani
chodziæ na zajêcia wyrównawcze.

Je�li nie odpowiedzia³a pani poprawnie na ¿adne pytanie,
mamy dla pani dobr¹ wiadomo�æ: przejdzie pani przez to ¿ycie
such¹ nó¿k¹ i bez bólu.

odpowied� na pytanie dodatkowe: Giulietta Masina
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 K EEP
 I  T
 S IMPLE
 S TUPID!

(Zrób to jak najpro�ciej, g³upku!)
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Co by³o pó�niej,

napisa³em wcze�niej.

 (W.K., dziennikarz prasy wojskowej,
nazwisko i adres do wiadomo�ci

autorek)
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Indeks osób, rzeczy i pojêæ
w³asnych

WSZYSTKIE TE RZECZY S¥ PE£NE ZABAW,
a cz³owiek nie mo¿e ich wymówiæ, oko nie nasyci siê
widzeniem, a ucho nie nape³ni siê s³yszeniem.
I przy³o¿y³em do tego serce swe, abym szukaæ po-
szed³ m¹dro�ci¹ swoj¹ wszystkiego, co dzieje siê
pod niebem.
Tê zabawê trudn¹ da³ Bóg synom ludzkim, aby siê
ni¹ trapili.

(Eklezjastes)

Abel, brat 58
Abramowicz Alina, genialna bibliotekarka 106
ach, jaki pan genialny, mister Murgatroyd, gra spo³eczna dla
dwu osób: pacjent�lekarz. Gra siê w ni¹ tak: �przepisa³ mi pan
rewelacyjne lekarstwo, tylko ja je zapomnia³am braæ� (→J�a�ka
Wêdrowniczka, →w³a�ciwie nic mi nie jest). 85, 96
alimenty, humorystyczna suma zas¹dzana przez s¹d, z przezna-
czeniem na utrzymanie dziecka; element szanta¿u: �Nie bêdê CI
p³aci³ takich alimentów!� 120�121, 123
apteczka domowa 163
Argasiñski, lekarz�wybawca (→ju¿ nigdy) 101, 106
Artemidor z Daldis (Kasjuszu Maksimusie (...) Nie dziw siê, ¿e
jako autor figuruje Artemidor z Daldis, nie za� Artemidor z Efe-
zu � jak w pozosta³ych moich pracach. Efez to s³awny gród i wie-
lu wybitnych pisarzy chêtnie dodaje jego nazwê do swego imie-
nia, natomiast Daldis, niewielka mie�cina w Lidii, pozostaje
w cieniu, poniewa¿ nie wywodz¹ siê stamt¹d ¿adne znakomito�ci.
A zatem po�wiêcam to dzie³o rodzinnej krainie, z której pochodzi
moja matka � przek³ad: Iwona ̄ ó³towska), jeden z najwiêkszych
znawców ludzkiej psychiki 165, 168
a spróbuj mi tylko co� zrobiæ, forma ostra drugiego stopnia gry
spo³ecznej �Dlaczego ty nie? � Tak, ale...�
a ten kwiatek to ci nied³ugo zdechnie, rozgrywka ma³¿eñska
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(→cztery lata ekstazy; →gonitwa za cieniem; →kochanie; →krza-
czasty; →nieszczê�cie kardiologiczne; →przecie¿; →ty mi tak nie
klikaj; →zgnijesz od tego nicnierobienia) 69
Augustyn, �wiêty � zosta³ �wiêtym mimo bujnego ¿ycia erotycz-
nego i s³ynnej modlitwy �uczyñ mnie czystym, ale jeszcze nie
teraz�. Przewidzia³ kartezjañskie Cogito i rozwin¹³ teoriê czasu,
zgodnie z któr¹ Bóg znajduje siê poza czasowym strumieniem
wydarzeñ. Ergo: Najwy¿szy nigdy nie wie, która godzina. 58

Bardot Brigitte, aktorka francuska, ur. 1934, okrzykniêta sym-
bolem seksu w latach 50., a wylansowana przez Rogera Vadima
(rozwód w 1957). Doskona³y przyk³ad na to, ¿e miernota aktor-
ska o urodzie neandertalki mo¿e zrobiæ �wiatow¹ karierê. Bry-
dzia wylansowa³a bardotkê � biusthalter, który powiêksza cyc
jeszcze bardziej. W 1975 zajê³a siê walk¹ o prawa fok. Zabrak³o
jej natomiast pomys³u na to, z czego mieliby ¿yæ Eskimosi, utrzy-
muj¹cy siê z polowañ na foki. Tak to zacne idee staj¹ siê swoj¹
w³asn¹ karykatur¹. 95
Bardzo Zmêczony Kolega (→Henio) 37, 38
Baudoin de Courtenay Jêdrzejewiczowa (primo voto Ehren-
kreutz) Cezaria 96
Bovary, Emma, pani. Wysz³a za m¹¿ za poczciwego, dobrodusz-
nego, a przy tym do�æ g³upiego lekarza prowincjonalnego
Charlesa Bovary. Sentymentalna, czachê mia³a nabit¹ marzenia-
mi o luksusie i romantycznej mi³o�ci. Tymczasem dwaj kolejni
kochankowie porzucili j¹, a ona zabrnê³a w monstrualne d³ugi.
Szanta¿owana przez lichwiarza pope³ni³a samobójstwo (→Flau-
bert Gustave) 18
brewiarz, ok³adki od brewiarzy 94
Brown Jackson H. Jr, wspó³czesny Ko�ma Prutkow (→Prutkow
Ko�ma oraz →La Palisse) 53, 83, 132, 133
brzytwa, z brzytw¹ na poziomki 164

CD-ROM (→g³upoty pochwa³a) 164, 167
Cha³asiñski Józef, profesor, socjolog → Szczepañski Jan
chamstwo → stosunki miêdzyludzkie
chandra (→niebo gwia�dziste nade mn¹, rozk³ad moralny we
mnie oraz: →Rozpad Podstawowych Struktur Osobowo�ci) 12�
19, 60, 63, 64, 152
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chirurgia  → romans z chirurgi¹
comedia de capa y espada, hiszp. komedia p³aszcza i szpady
157
Cosaques (ko-za-kes), jak powiada jedno z najstarszych wydañ
�Larousse�a�: �Dziki lud znad stepów Morza Kaspijskiego.
Bardzo odwa¿ni (trés courages). Do boju rzucaj¹ siê z okrzy-
kiem �Job twaïou mat�! (pour l�honneur, pour la patrie!)�. 157
co zrobiæ jutro na obiad � pytanie z gatunku egzystencjalnych,
kwestia wa³kowana do zdechu w pracy; my proponujemy grzy-
by grzane z grzebieniem lub grzyb pokojowy na szaro 91
Cybula Franciszek, ksi¹dz osobisty, tu: �wiêci po³owy 34
cyc na wierzchu (styl plasuj¹cy siê miêdzy Ludwikiem XV
a Dyrektoriatem, kiedy to niejedna Nike sankiulotów karmi³a pu-
blicznie niemowlê na sali Konwentu w czasie obrad → gra w
poñczoszkê; → ostentacyjne macierzyñstwo
cztery lata ekstazy (→a ten kwiatek to ci nied³ugo zdechnie;
→dziury w mózgu; →gonitwa za cieniem oraz: →krzaczasty)
69, 93

Dante Alighieri, jakby kto nie wiedzia³, jedna z wielkich posta-
ci literatury �wiatowej. Wraz z ojcem Francesca Petrarki musia³
opu�ciæ Florencjê w 1303 roku, a wszystko dlatego, ¿e by³ zwo-
lennikiem Bia³ych Gwelfów. Wyobrazi³ sobie nieborak, ¿e Flo-
rencja mo¿e byæ niezale¿na i od papie¿a, i od cesarza. 18
Demokryt (gr. DhmDhmDhmDhmDhmBBBBBkritozkritozkritozkritozkritoz), presokratyk, zwany Abderyt¹ lub
�miej¹cym siê (gr. Gelasios � GelasGelasGelasGelasGelasAAAAAozozozozoz) filozofem, jako prze-
ciwieñstwo depresyjnego Heraklita. Wed³ug Jima Hankinsona,
autora poradnika �Filozofia � jak blefowaæ z g³ow¹�, w towarzy-
stwie mo¿na b³ysn¹æ rewelacj¹, ¿e Demokryta i Leucypa obar-
cza siê odpowiedzialno�ci¹ za zbrojenia atomowe; jest to b³¹d, bo
atomów Demokryta nie mo¿na rozbiæ. Warto dorzuciæ (szczyt
erudycji!), ¿e Demokryt nie lubi³ seksu. Mo¿e dlatego by³ taki
weso³y?! 92
diabolus in musica → tryton
dlaczego ty nie...? Tak, ale... gra spo³eczna, jako pierwsza od-
kryta przez Erica Berne�a podczas grupowych zajêæ terapeutycz-
nych. Jako najstarszy przedmiot analizy, jest najlepiej poznana.
Jest najpospolitsz¹ gr¹ towarzysk¹ (np. na przyjêciach). Niez³a
jako gra ma³¿eñska. �wietnie sprawdza siê w pracy. Na przyk³ad:
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*A: � Mam ju¿ dosyæ tej roboty. *B: � To dlaczego jej nie zmie-
nisz? *A: � Tak, ale nawet nie mam kiedy siê za tym rozejrzeæ.
*B: � Podobno u Kitwasiñskiego szukaj¹ kogo� o takich kwalifi-
kacjach jak twoje. *A: � Tak, ale Kitwasiñski ma³o p³aci. *B: �
Z Kitwasiñskim mo¿na negocjowaæ. *A: � Tak, ale przepad³by
mi urlop. *B: � No to zostañ tu, gdzie jeste�. *A: � Tak, ale to nie
do wiary, jak siê wykorzystuje ludzi w naszej firmie. Ludzie gra-
j¹cy w �Dlaczego ty nie...? Tak, ale...� udowadniaj¹ ca³kiem sku-
tecznie, ¿e nikt im nie potrafi zaproponowaæ niczego sensowne-
go. Grê tê mo¿na uprawiaæ w formie ostrej drugiego stopnia jako
�A spróbuj mi tylko co� zrobiæ�. 157
drakuleñka, krew wypije, a dziurki nie zrobi. To znaczy zrobi,
ale w g³owie, czego na pierwszy rzut oka nie widaæ → dziury w
mózgu; → gonitwa za cieniem; → krzaczasty oraz → nieszczê�cie
kardiologiczne 66
drewniana noga, gra spo³eczna. Jej teza brzmi: �Czego mo¿na
siê spodziewaæ po cz³owieku, który ma drewnian¹ nogê?�. Kla-
syczny przyk³ad gracza to facet, który siê j¹ka i nie mo¿e znale�æ
pracy z powodu tej u³omno�ci. Nic dziwnego: interesuje go wy-
³¹cznie praca sprzedawcy. Jako wolny cz³owiek w wolnym kraju
ma oczywi�cie do tego prawo, jednakowo¿ wybór budzi podej-
rzenia co do czysto�ci intencji. Gracz oczytany zawsze znajdzie
dla siebie jakie� usprawiedliwienie: migrenê, przeziêbienie, ura-
zy g³owy, stres, bolesn¹ miesi¹czkê, urodzi³ siê w zamartwicy,
popsu³ mu siê budzik, zamek zaci¹³ siê w drzwiach, chandra go
t³ucze, potwornie d³ugo czeka³ na autobus, mia³ takie przej�cia,
¿e mo¿na by o tym napisaæ ksi¹¿kê, a przede wszystkim jest tak
strasznie zmêczony, ¿e na nic nie ma si³y, itd. (→J�a�ka Wêdrow-
niczka, →OZN) 85
Dybowska Janeczka, kole¿anka, genialna charakteryzatorka fil-
mowa 19
dysonans poznawczy → drakuleñka; → krzaczasty; → nieszczê-
�cie kardiologiczne; → rekin
dziecko →pokój dziecinny; →szanta¿ oraz: →wypluwka 108�
120, 126�142
dziennikarz niepisz¹cy, ¿urnalistów dzielimy na dziennikarzy i
redaktorów. Dziennikarze pisz¹, natomiast redaktorzy redaguj¹,
wypaczaj¹c sens i ukatrupiaj¹c ciê¿k¹ robotê dziennikarzy. Wie-
lu dziennikarzy chcia³oby redagowaæ, a wielu redaktorów pisaæ.
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Dlatego do dziennikarza zwracamy siê �panie redaktorze /pani
redaktor�, a redaktorzy mówi¹ o sobie, ¿e s¹ dziennikarzami nie-
pisz¹cymi. Dziennikarza niepisz¹cego mo¿na z grubsza porów-
naæ do skrzypka niegraj¹cego, chirurga nieoperuj¹cego albo, naj-
lepiej, do solisty duetu. Dziennikarz niepisz¹cy to wierz¹cy, ¿e
na pocz¹tku by³o s³owo, ale niepraktykuj¹cy. 40
dziury w mózgu, spadek, z którym cz³owiek zostaje po czterech
latach ekstazy →drakuleñka; →gonitwa za cieniem; →krzaczasty;
→nieszczê�cie kardiologiczne 66

eliminacja przeciwnika → mêska prasa
Erazm z Rotterdamu, arbiter savoir-vivre�u Renesansu. W in-
wentarzu spadku po uczonym natykamy siê na zdumiewaj¹co
du¿¹ liczbê chustek do nosa, ale tylko dwa widelce: z³oty i srebr-
ny. ¯eby by³o �mieszniej, który� z tych przyborów ma polskie
pochodzenie. Bo oto w 1555 opat cystersów w Mogile posy³a
Erazmowi w darze luksusowy nó¿ i widelec jako z³o�liw¹ szpi-
lê à propos dzie³a Erazma �De civilitate morum puerilium�, w
którym Erazm du¿o rozprawia o pos³ugiwaniu siê ³y¿k¹ i no-
¿em, ale ani s³owem ten najkulturalniejszy cz³owiek Europy nie
wspomina o widelcu. U nas powo³any jako bieg³y ds. g³upoty
18, 44, 167

Felek → robaki
feminizm, w praktyce jest to zorganizowany ruch na rzecz praw
kobiet. Jego istot¹ jest (s³uszne) przekonanie, ¿e kobiety do-
�wiadczaj¹ niesprawiedliwo�ci i prze�ladowania z powodu p³ci,
której przecie¿ nie wybiera³y. Z punktu widzenia mê¿czyzn, któ-
rzy boj¹ siê kobiet, feministki to baby niechlujne, zezowate,
z w¹sami, fatalnie ubrane i po¿eraj¹ce mê¿czyzn. Wed³ug starych
legend, posypuj¹ g³owy (feministki, nie mê¿czy�ni) popio³em ze
spalonych biustonoszy 21�30, 145
Flaubert Gustave, w li�cie do przyjaciela napisa³: �W moim
szarym ¿yciu zdania s¹ przygodami�. A w innym miejscu: �Pani
Bovary � to ja!� 18

gdzie moje skarpetki?!, programowy okrzyk mêski, wydawany
ha³a�liwie po kilku latach zwi¹zku →a ten kwiatek to ci nied³ugo
zdechnie; →cztery lata ekstazy; →gonitwa za cieniem; →kocha-
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nie; →nieszczê�cie kardiologiczne; →przecie¿; →teraz ciê mam,
ty sukinsynu; →ty mi tak nie klikaj, →zgnijesz od tego nicniero-
bienia oraz →zobacz, co przez ciebie zrobi³em) 69, 70,
g³upiego si³a 166, 167
g³upoty pochwa³a →Erazm z Rotterdamu; →CD-ROM 18,
166�167
gonitwa za cieniem →cztery lata ekstazy; →dziury w mózgu;
→drakuleñka; →krzaczasty; →lobotomia; →nieszczê�cie kardio-
logiczne 64
gra w poñczoszkê: �ojejku, oczko mi polecia³o!�, gra towarzy-
sko-spo³eczna, obliczona na zainteresowanie mê¿czyzn i roz-
w�cieczenie kobiet. Inicjatywê w uziemieniu graczki nale¿y po-
zostawiæ inwencji pozosta³ych kobiet, poniewa¿ w tej akurat grze
mê¿czy�ni s¹ mniej zrêczni od nich (por. →cyc na wierzchu oraz
→ostentacyjne macierzyñstwo)
gry dla dam i d¿entelmenów → ach, jaki pan genialny, mister
Murgatroyd; → a ten kwiatek to ci nied³ugo zdechnie; → drew-
niana noga; → gdzie moje skarpetki?!; → gra w poñczoszkê; →
kochanie; → moje lepsze ni¿ twoje; → przecie¿; → Schlemiel;
→ teraz ciê mam, ty sukinsynu; → ty mi tak nie klikaj; → zgni-
jesz od tego nicnierobienia; → zobacz, co przez ciebie zrobi³em

Hassliebe, niem.: Mi-³o�æ-i-nie-na-wi�æ (→cztery lata ekstazy;
→dziury w mózgu; →gonitwa za cieniem; →krzaczasty oraz
→nieszczê�cie kardiologiczne 72, 81
Henio, nasza kolega. Koneser! � zdarza mu siê ogl¹daæ kana³
Discovery. Arbiter elegantiarum! � kiedy� chodzi³ w garniturze
(→policja menstruacyjna) 24, 37, 38, 40, 41
Hipokrates (gr. GppokrGppokrGppokrGppokrGppokrDDDDDthVthVthVthVthV), ok. 460�377 p.n.e., najs³awniej-
szy lekarz grecki, z lekarskiej rodziny Asklepiadów. G³ówny
przedstawiciel szko³y lekarskiej na wyspie Kos. O nim i jego
¿yciu wiadomo bardzo ma³o. Prawdopodobnie by³ niskiego
wzrostu i wiele podró¿owa³. ̄ aden z 53 tekstów sk³adaj¹cych siê
na dzie³o �Corpus Hippocraticum�, zebranych 100 lat po jego
�mierci, nie mo¿e byæ mu przypisany na pewno. Hipokrates na-
ucza, ¿e chorób nie wywo³uj¹ demony ani bóstwa, lecz si³y na-
turalne. Zdrowie jest wyrazem równowagi miêdzy sk³adnikami
natury cz³owieka. Wszystko, co dzieje siê w umy�le � wp³ywa na
cia³o, a to, co siê dzieje z cia³em � wp³ywa na umys³. Co za� do
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medycyny, to jest ona zawodem wymagaj¹cym moralno�ci i sza-
cunku dla losu cz³owieka. 56
Hoffman Dustin, jako Dorothy, odwa¿na kobietka pacyfikuj¹ca
szowinistyczn¹ mêsk¹ �winiê 61
homo simplex, w uproszczeniu niby przedstawiciel tego same-
go gatunku, z którym jednak¿e siê nie identyfikujemy (→J�a�ka
Wêdrowniczka; →Kompetentny Kolega; →kontratenor; →lekar-
skie porady oraz →pieni¹¿ki) 58�59

imiê→ Magister Tabor; →Wamutombo Dikembe
inteligencji badanie →CD-ROM; →Erazm z Rotterdamu;
→g³upiego si³a; →g³upoty pochwa³a oraz →Streufert Siegfried
165�167, 168�169
Intuicja (Pietrowna), wiedza lub pewno�æ uzyskana w jakiej�
sprawie bez rozumowania albo wnioskowania. Synteza faktów
pozornie nie maj¹cych ze sob¹ ¿adnego zwi¹zku. A dlaczego
Pietrowna? Odpowied� prawid³owa brzmi: a dlaczego nie? Prze-
cie¿ to siê rewelacyjnie solmizuje, jeszcze lepiej ni¿, dajmy na to,
Agafia Pietrowna 111
Izabella I Katolicka, hiszp. la Católica, 1451-1504, ¿ona ksiê-
cia aragoñskiego, pó�niejszego Ferdynanda II. By³a �redniego
wzrostu, mia³a niebieskie oczy i kasztanoworudawe w³osy. Le-
piej wykszta³cona od Ferdynanda, umia³a mecenatowaæ poetom
i dyskutowaæ z filozofami � chocia¿ wola³a towarzystwo ksiê¿y.
Otacza³a siê wybitnymi i bardzo ró¿nymi doradcami. Po trzy-
dziestce postanowi³a nauczyæ siê ³aciny i uda³o jej siê. Wziê³a
za twarz feuda³ów: ukróci³a ich nadu¿ycia i ³upiestwo. Matka
wychowa³a j¹ w ortodoksyjnej nabo¿no�ci i tak ju¿ jej zosta³o.
Jednocze�nie nie ¿a³owa³a sobie na kiecki i z³ote drobia¿d¿ki,
które przy jej urodzie prezentowa³y siê ca³kiem niczego. Popar-
³a podró¿ Kolumba, ale opowie�æ o tym, ¿e zastawi³a swoje
klejnoty w celu jej sfinansowania, jest mocno przesadzona.
Bezpo�rednio odpowiedzialna za powo³anie Inkwizycji hisz-
pañskiej, po�rednio za ludobójstwo i masowe zniewolenie
mieszkañców kontynentu odkrytego przez Kolumba. Jako
prawdziwa Osoba Renesansu kolekcjonowa³a cenne rêkopisy,
tapiserie i obrazy. Zmar³a na wrzód, którego nie pozwoli³a zba-
daæ lekarzom. Metod¹ indywidualnego namys³u i do�wiadczeñ
wynalaz³a kolor izabelowaty. 38
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J�a�ka Wêdrowniczka →ach, jaki pan genialny, mister Murga-
troyd; →drewniana noga oraz →OZN 38�39, 92
Jasio Wêdrowniczek, mêska odmiana J�a�ki Wêdrowniczki, →
J�a�ka Wêdrowniczka
Jethon Józef, prof. dr hab. med., chirurg-plastyk 82, 98
ju¿ nigdy (na szczê�cie, nie pójdê do szko³y), antidotum na my�l
o starzeniu siê (→Argasiñski; →£a�niczka Wincenty; →mózgu
skrêt i →�U prz¹�niczki siedz¹ jak anio³ dzieweczki�) 101

Kacper → robaki
klasztor (tu: prawos³awny, mêski, w Jab³ecznej) → Abel, brat
kobieta balzakowska → una creatura bella
kochana, najczêstsza inwektywa szczebiotana na kolegiach
w damskiej redakcji, np. �Tym razem, kochana, wyj¹tkowo mu-
szê siê z tob¹ zgodziæ� (→kochanie) 21
kochanie, s³owo po kilku latach zwi¹zku stosowane ze znakomi-
tym skutkiem zamiast innych s³ów uznanych powszechnie za
obel¿ywe; intonacji i udarienija nabywamy odruchowo (→prze-
cie¿) 69
Kokotkiewicz (pan), kolega z innego roku 166
Kompetentny Kolega (zw³aszcza w kwestiach chirurgii plas-
tycznej, bo mia³ te�cia ordynatora � na Sobieskiego), nosoro¿ec
w ataku � a mimoza w defensywie, �wiesz wogle, wogle wiesz�
(→dziennikarz niepisz¹cy; →lekarskie porady oraz: →moje lep-
sze ni¿ twoje) 24, 37, 38, 40, 83, 92, 144
Konstancja, née Weber, ¿ona Mozarta 74
kontratenor, w kompozycjach polifonicznych XIV�XV w. trzeci
g³os, kontrapunktuj¹cy tenor i discantus. Mówi¹c po prostemu,
jest to facet, który cienko �piewa. Homo simplex mniemaj¹, ¿e
kontratenorzy s¹ kastratami lub homoseksualistami. I tu mamy do
czynienia z kastracj¹ mózgu. 40
koñcówki, wystêpuj¹ w wyra¿eniu: jestem taka zmêczona, ¿e
umyjê tylko koñcówki i spadam do ³ó¿ka 66
Kozacy → Cosaques
krzaczasty (facet), �ma takie �liczne niebieskie oczki, i kwadra-
tow¹ bródkê, i charakterek wampirka, i takie krzaczaste brewki,
¿e na sam widok kolana siê cz³owiekowi uginaj¹, i z takim krza-
czastym na pewno bêdê mia³a przechlapane jak w czo³gu, a po
czterech latach ekstazy on mi powie:  � a ten kwiatek to ci nie-
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d³ugo zdechnie � i zapyta:  � a gdzie s¹ moje skarpetki?!  � na co
ja mu:  � odstosunkuj siê od mojego kwiatka  � i:  � tam, gdzie je
rzuci³e�, kochanie  � a potem pozagryzamy siê, ale przecie¿ te
cztery lata te¿ jest co� warte, no nieee?� (→dziury w mózgu;
→drakuleñka; →gonitwa za cieniem; →nieszczê�cie kardiolo-
giczne) 58, 61, 67, 68
Ksantypa (gr. CanáqpphCanáqpphCanáqpphCanáqpphCanáqpph), przesz³a do historii jako sekutnica,
k³ótliwa jêdza zatruwaj¹ca ¿ycie mêdrcowi Sokratesowi, który
przypadkiem by³ jej mê¿em. Tê opiniê zawdziêcza cynikom, pro-
gramowym wrogom kobiet. Ksantypa by³a matk¹ trzech nielet-
nich synów Sokratesa, który ca³e dnie spêdza³, przechadzaj¹c siê
po Agorze i wymy�laj¹c teorie, z których nie bardzo dawa³o siê
zmajstrowaæ obiad dla dzieci. Monologi Sokratesa sprzeda³ Pla-
ton. Jako dialogi. Ksantypa po�rednio wystêpuje niemal na ka¿-
dej stronie tej ksi¹¿ki.
kuchnia, w pewnym sensie miejsce ka�ni 114�116, 143�148

La Palisse, w³a�c. Jacques de Chabannes, seigneur de La Pa-
lisse, przyczyna sprawcza (gr. arche � ârcãârcãârcãârcãârcã) komuna³ów. ¯y³
na prze³omie XV i XVI wieku; zosta³ zabity pod Pawi¹ w 1525
roku. Jego ¿o³nierze u³o¿yli tren na �mieræ swojego przywód-
cy, sk³adaj¹cy siê z samych komuna³ów, a zaczynaj¹cy siê od
s³ów: �Na kwadrans przed �mierci¹ by³ jeszcze ¿ywy�. (→Prut-
kow Ko�ma) 132�133
Legatowicz Ignacy Piotr, Magister filozofii, b. Etatowy Dozór-
ca Szkó³: Lepelskiej, Po³ockiej i Wi³komirskiej, Kollegialny Rad-
ca, Kawaler Orderu S. Stanis³awa 3 Klassy, maj¹cy znak nieska-
zitelnej s³u¿by za XXV lat, et caetera 44
lekarskie porady → Kompetentny Kolega; → romans z chirur-
gi¹ oraz → moje lepsze ni¿ twoje
Lipka Krzysztof, kolega, radiowiec 93
lobotomia a. defrontalizacja, operacyjne przeciêcie istoty bia³ej
mózgu miêdzy p³atem czo³owym a wzgórzem. Ma na celu prze-
rwanie po³¹czeñ z kor¹ tego p³ata i uwolnienie chorego od ata-
ków sza³u albo bólu. Niestety, zabieg ten wychodzi z mody
(→chandra; →niebo gwia�dziste nade mn¹, rozk³ad moralny we
mnie; →Rozpad Podstawowych Struktur Osobowo�ci) 106

£a�niczka Wincenty, w latach 70. dyrektor XXII Liceum Ogól-
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nokszta³c¹cego im. José Martí w Warszawie, bohater happenin-
gu, kompozycji przestrzennej zatytu³owanej: Leonardo da Vin-
centy � �Dama z £a�niczk¹� (→ju¿ nigdy) 103

Machiavelli Niccolò, autor jednego z najm¹drzejszych i gorzkich
dzie³: �Ksiêcia�. Makiawelizm ma jakoby cechowaæ podstêp,
ob³uda, brak skrupu³ów, wyrachowanie i cynizm. Nies³usznie:
Machiavelli jako pragmatyk rozumia³, ¿e dominuj¹c¹ cech¹ na-
tury ludzkiej jest z³o i by³ bystrym, obiektywnym obserwatorem.
Stworzy³ pojêcie racji stanu. Sformu³owa³ wspania³e teorie, ale
nadmiar inteligencji przeszkodzi³ mu zastosowaæ je w praktyce
� postawi³ nie na tego konia. 23
Magister Tabor, dobroczyñca mimo woli, dziêki któremu Lau-
ra wziê³a indywidualny tok studiów. 101
Masina Giulietta, w³a�c. Giulia Anna Masina, aktorka w³oska.
Ofiara talentu swojego mê¿a, Federico Felliniego, obsadzana
przez niego tak genialnie, ¿e nikt nie �mia³ zaproponowaæ jej ról
o bardziej zró¿nicowanym charakterze. 169
ma�æ na czarownice; ma�æ, któr¹ sporz¹dzi³ pewien dociekliwy
etnograf po wyczytaniu w jakich� starych dokumentach (ach, czy
przypadkiem nie w raportach Inkwizycji?) receptury pod tak¹
w³a�nie nazw¹. Po czym wysmarowa³ siê ni¹ starannie, a nastêp-
nie zacz¹³ lewitowaæ. Nazwijmy to po imieniu, jeste�my wszak
po wojsku: po prostu wyprodukowa³ halucynogen. Ma�æ zosta-
wiamy na drugi tom. 157
m¹¿ nieboszczyk, by³y m¹¿, z którym ³¹cz¹ ju¿ tylko wspólnie
prze¿yte lata i ewentualnie dziecko 30, 31, 89, 111, 122, 123, 124,
125
medycyna naturalna, zió³ka, diety, czary mary, lepiej → romans
z chirurgi¹
mêska prasa 32�35
mêskie kulinaria (ekstaza dla ryb i robaków) 32
mêskie stresy →Henio i →policja menstruacyjna 10, 24
Miller Marek, kolega, autor m.in. �Arystokracji� 58
moje lepsze ni¿ twoje, gra spo³eczna, sprawdzaj¹ca siê fenome-
nalnie na przyjêciach, spotkaniach towarzyskich i w pracy. Przy
czym lepsze mo¿e oznaczaæ gorsze. Ulubione tematy: wybuchy
prosto w twarz, operacje w obrêbie jamy brzusznej i skompliko-
wane porody. Trudne do usuniêcia zêby tak¿e mile widziane.
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Konieczne mêdrkowanie o chirurgii, stawianie diagnoz, udziela-
nie porad lekarskich, przepisywanie leków, wypytywanie o ob-
jawy itp. Odmian¹ gry jest rozgrywka towarzyska: kto mia³ wiêk-
szego kaca i gdzie siê, ku swojemu zdumieniu, obudzi³ po balan-
dze. (→Kompetentny Kolega oraz →z³y m¹¿) 82, 85
moralny rozk³ad → chandra i → Rozpad Podstawowych Struk-
tur Osobowo�ci
Mozart Wolfgang Amadeusz (→Konstancja i →�U prz¹�niczki
siedz¹ jak anio³ dzieweczki�) 142
mózg (→dziury w mózgu; →wiotczenie tkanek oraz →wypluw-
ka) 24, 25
mózgu skrêt 107

niebo gwia�dziste nade mn¹, rozk³ad moralny we mnie →Roz-
pad Podstawowych Struktur Osobowo�ci) 18�19
nieszczê�cie kardiologiczne →drakuleñka; →dziury w mózgu;
→gonitwa za cieniem; →kochanie; →krzaczasty; →przecie¿;
→zobacz, co przez ciebie zrobi³em 70

oczy po przep³akanej nocy 19
ostentacyjne macierzyñstwo, kiedy to karmi siê niemowlê pu-
blicznie, czy jest taka potrzeba, czy nie. Wolno�æ z wy¿szych sfer
wiod¹ca lud na barykady, wydanie kieszonkowe (→cyc na wierz-
chu oraz →gra w poñczoszkê) 59
OZN (Ostry Zespó³ Niedotego), nazwa jednostki chorobowej,
u¿ywana g³ównie przez sanitariuszy pogotowia ratunkowego,
nieobca tak¿e lekarzom (→w³a�ciwie nic mi nie jest) 59

pieni¹¿ki, w³a�ciwie nie wiadomo, co to jest. Z kontekstu zwy-
kle wynika, ¿e chodzi o pieni¹dze, a nawet pieni¹chy, poniewa¿
s¹ one wynikiem w³asnej ciê¿kiej pracy (→homo simplex) 59
plastyczne operacje →Kompetentny Kolega 90�92, 93�94
pokój dziecinny, zwykle wysypisko �mieci i zbiornica odpad-
ków 138
policja menstruacyjna →feminizm; →Henio 24, 51, 72
Pollyanna, dziewczynka, która we wszystkim dopatrywa³a siê
dobrych stron (→chandra) 18
PPR (Problem Pêkniêtej Rury) w aspekcie psychologicznym 13,
155, 156
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prawdy La Palisse�a → La Palisse
Prutkow Ko�ma, arcyciekawa postaæ. W po³owie XIX wieku
publikowa³ komuna³y doprowadzone do czystego absurdu. Na tê
osobê sk³ada³o siê czterech hrabiów: Aleksiej To³stoj i bracia Alek-
siej, W³adimir i Aleksander ¯emczu¿nikowie. Ten kwartecik po-
¿yczy³ sobie imiê i nazwisko od s³u¿¹cego jednego z nich. S³u¿¹-
cy w pewnym momencie nie zdzier¿y³ i wymówi³ s³u¿bê. Nie
chcia³ w³asnym nazwiskiem firmowaæ bzdur w rodzaju: �Przygl¹-
daj siê krêgom na wodzie, gdy rzucasz kamienie, inaczej bowiem
rzucanie bêdzie czcz¹ zabaw¹�, �Nie zazdro�æ bogatemu: francu-
ski mêdrzec stwierdzi³ raz dowcipnie, ¿e zgorzknia³ego pana czê-
sto nios¹ w poz³acanej lektyce weseli tragarze�. �Dlaczego cudzo-
ziemcy czê�ciej przebywaj¹ u nas ni¿ my u nich? Poniewa¿ oni i
tak znajduj¹ siê za granic¹�. �26 lipca, wie� Chwostokurowo. Le¿ê
pod brzózk¹. Bardzo gor¹co, nawet w cieniu te¿ musi byæ du¿o
stopni. Dwa dni pó�niej. Rtêæ wci¹¿ idzie w górê i wydaje siê, ¿e
wkrótce dojdzie do miejsca, gdzie jest napis: Sankt Petersburg�.
133, 159, 160
przecie¿, s³owo, którym po czterech latach zwi¹zku siê zaczyna
co drug¹ wypowied�, np.: przecie¿ ci mówi³am, przecie¿ widzisz
¿e, przecie¿ siê nie rozerwê, przecie¿ s³yszê (→kochanie oraz →ty
mi tak nie klikaj) 64, 69
przyjació³eczka, w oczach mê¿czyzny ka¿da znajoma ¿ony.
Obie maj¹ nawalone w g³owie jak Cyganka w tobo³ku, mózgi
rozwielitek i wyobra�niê dziêcio³a pstrego. Spotykaj¹ siê tylko
po to, ¿eby piæ kawê i obgadywaæ mê¿ów. 29, 60, 64
przynêta jako zanêta →mêskie kulinaria 34, 35
Pytia, wieszczka-kap³anka, medium wyroczni �wi¹tyni Apollina
w Delfach. Na frontonie �wi¹tyni widnia³ napis: �Znaj siebie sa-
mego�, przypisywany Solonowi. Pytia mia³a zdrowo po piêædzie-
si¹tce, ¿y³a w separacji z mê¿em, odziewa³a siê w dziewicze sza-
ty. Zasiada³a na �wiêtym trójnogu i ¿uj¹c li�cie laurowe (wawrzyn
by³ �wiêtym drzewem Apollina), plot³a, co jej �lina na jêzyk przy-
nios³a, bez³adnie i bezsk³adnie. Z tego be³kotu kap³an uk³ada³ pi-
semn¹ wyroczniê heksametrem niczym t³umacz kazanie Wa³êsy.
Obfito�æ b³êdów w metrum i stylu zdziebko dziwi³a Greków, bo
przecie¿ wyrocznia pochodzi³a od Apollina, by³o nie by³o, boga
poezji. Tre�æ przepowiedni by³a tak wieloznaczna, ¿e zagadko-
wo�æ wyroczni pytyjskich sta³a siê przys³owiowa. Taki Aleksan-
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der Wielki przed wyruszeniem na Persjê uda³ siê najsampierw do
Delf, ¿eby zasiêgn¹æ rady wyroczni. Akurat tego dnia by³a ona
nieczynna (pewnie Grecy znali woln¹ sobotê). Aleksander siê
upar³, odszuka³ kap³ankê i si³¹ zaci¹gn¹³ do �wi¹tyni. �Synu, nie
ma na ciebie rady � jêknê³a Pytia. Aleksander na to:  � Do�æ, to mi
wystarczy za wyroczniê!�. 65

Rasputin Grigorij Jefimowicz, najs³awniejszy znachor, hipno-
tyzer i szaman rosyjskiego fin de siecle�u, och, sorry, Gregory
� uzdrowiciel, praktyk medycyny niekonwencjonalnej, czyli bio-
energoterapeuta, rzekomo lecz¹cy carewicza Aleksieja Romano-
wa, obci¹¿onego hemofili¹ (wadliwy chromosom X otrzyma³
w posagu, jak po³owa potomków królowej Wiktorii). Rasputin
by³ chytrusem, charyzmatykiem obdarzonym niezwyk³ym ma-
gnetyzmem, analfabet¹ � jak to szaman. W pa³acu ksiêcia Jussu-
powa przeciwpancerny organizm ��wiêtego cz³owieka� opar³ siê
cyjankowi potasu (wzór: KCN) i w ten sposób spiskowcy zostali
zmuszeni do wpakowania w niego kilku salw z pistoletów, a dla
wszelkiej pewno�ci utopienia go w przerêblu w Newie. 72
rekin � informacje o ludojadztwie rekinów s¹ czê�ciowo przesa-
dzone (→drakuleñka i →krzaczasty) 62
robaki XXI wieku 33
romans intrercity, co�, co nas nie interesuje 66
romans z chirurgi¹ 96�101
Rousseau Jean Jacques, chcia³ koniecznie z lud�mi umawiaæ siê
spo³ecznie. Próbowa³ przynajmniej trzynastu zawodów. By³ gra-
werem, lokajem, seminarzyst¹, rolnikiem, urzêdnikiem, guwerne-
rem, kopist¹ nut, kasjerem, pisarzem i prywatnym sekretarzem.
W 1743 otrzyma³ posadê sekretarza u francuskiego ambasadora w
Wenecji, hrabiego de Montaigu. Po roku R. zosta³ zdymisjonowa-
ny i musia³ uciekaæ przed aresztowaniem przez senat Wenecji.
Chlebodawca o�wiadczy³, ¿e przeznaczeniem jego sekretarza �jest
¿ycie w nêdzy, cechuj¹ go bowiem z³e sk³onno�ci, jawna bezczel-
no�æ, ob³êd i wygórowane mniemanie o sobie�. I nic dziwnego:
gdy ambasador, dyktuj¹c pisma, nie móg³ znale�æ odpowiedniego
s³owa, Rousseau ziewa³ ostentacyjnie, a tak¿e przechadza³ siê od
�ciany do �ciany i odwrotnie. By³ pierwszym intelektualist¹ nosz¹-
cym zarost, a jego stroje by³y wystudiowane w swojej prostocie.
Szczê�cie, wed³ug R., to �nigdy nie musieæ czyniæ tego, czego nie
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pragnê�. Kobiety, z któr¹ siê zwi¹za³, nigdy nigdzie nie zabiera³ ze
sob¹ i nie pozwala³ jej siadaæ do sto³u z zaproszonymi go�æmi.
¯eby zabawiæ pewn¹ damê, opracowa³ s³owniczek b³êdów swojej
kobiety. Swoje pierwsze dziecko R. odda³ do przytu³ku, wyposa-
¿aj¹c je w kartkê z monogramem. Z czworgiem nastêpnych post¹-
pi³ tak samo, tylko odpu�ci³ sporz¹dzanie karteluszek. ¯adne nie
otrzyma³o imienia. Poza tym R. by³ zdania, ¿e cz³owiek jest dobry,
tylko zdeprawowa³a go cywilizacja. Jeden z badaczy tak go okre-
�li³: neurastenik, hipochondryk, onanista, ukryty homoseksualista,
narcystyczny introwertyk, kleptomaniak, infantylny, irytuj¹cy
i sk¹py. Wspó³czesna mu osoba, chyba jedyna jego prawdziwa
mi³o�æ, powiedzia³a o nim: �A jednak porywaj¹cy szaleniec�. 124
Rozpad Podstawowych Struktur Osobowo�ci, Weltschmertz,
chandra-gigant, granicz¹ca ze stanem zej�ciowym (→gonitwa za
cieniem; →lobotomia; →niebo gwia�dziste nade mn¹, rozk³ad
moralny we mnie) 11, 12, 63, 64, 155
ró¿owa pilotka 60
Rubinstein Artur, w zapowiedzi radiowej: gra Artur Rubin-
stein � fortepian 56

Sade Donatien Alphonse François, markiz de (1740�1814), w
trzynastym pokoleniu potomek Laury de Noves, natchnienia Pe-
trarki (→chandra) 16
samotno�æ, pewne jej realne zalety (→starokawalerskie nawyki)
63
Scaramello, w³a�c. Scaramuccia, postaæ z w³oskiej commedii
dell�arte. Osobnik odziany na mod³ê hiszpañsk¹ w czarn¹ bluzê
z bia³ym ko³nierzem, w krótkiej pelerynie, ze szpad¹ u boku. Ma
to byæ hiszpañski szlachcic, kapitan. Bufon, samochwa³a i tchórz.
Kiedy nie wiadomo, jak o¿ywiæ akcjê, zjawia siê Arlekin i wali
Scaramella pa³¹ w cymba³. Scaramello ma jednak zalety: umie
prowadziæ subtelny, intelektualny dyskurs pe³en kpin i docinków,
jest mimem i tancerzem. Przygrywa sobie na gitarze lub na lut-
niej. 60, 89
Schlemiel (jidysz: spryt, chytro�æ), jedna z podstawowych gier
spo³ecznych. Przyk³adowe posuniêcia w grze: *Pan wydelego-
wany do zmywania t³ucze talerz. *Pani najpierw siê w�cieka, ale
pod�wiadomie czuje, ¿e je�li ujawni swoje uczucia, pan wygra.
Wiêc siê opanowuje. *Pan mówi: przepraszam. *Pani krzyczy, ¿e
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nic nie szkodzi, wzmacniaj¹c swoje z³udzenie zwyciêstwa. *Wte-
dy pan zaczyna siaæ spustoszenie. A to obt³ucze garnek, a to z³a-
mie nó¿, przy okazji obficie krwawi¹c na sukienkê pani, a to co�
rozleje, na�wini i zachlapie. Psychiczne dziecko pana szaleje ze
szczê�cia. Narobi³o mnóstwo szkód, podczas gdy pani da³a przy-
k³ad samokontroli podszytej w�ciek³o�ci¹ i cierpieniem. Pan uzy-
ska³ to, czego chcia³: �wiadomo�æ, ¿e mo¿e byæ destrukcyjny
i ci¹gle uzyskiwaæ przebaczenie. Co mo¿na zrobiæ? Tylko zagraæ
w antyspryt, odmawiaj¹c przebaczenia. Zamiast miauczeæ �nic
nie szkodzi�, powiedzieæ: � Mo¿esz nas wysadziæ w powietrze,
mo¿esz nas podpaliæ, ale nie mów przepraszam� (→teraz ciê
mam, ty sukinsynu oraz →zobacz, co przez ciebie zrobi³em) 85
Shaw Bernard 51
Siekiera Jan 22
siekierka neolityczna →g³upoty pochwa³a 164
Siemieñski Krzysztof, kolega szkolny 103
Sokolewicz Zofia, profesor, etnolog 166
sotto voce, pó³gêbkiem, konspiracyjnie i nerwowo, np.:  � Jestem
teraz w domu, ¿ona mo¿e us³yszeæ, zadzwoniê pó�niej 67
stara panna, okre�lenie to ma obel¿ywy charakter od co naj-
mniej XVII wieku. Konstytutywne cechy starej panny to zacofa-
nie, nerwowo�æ, egzaltacja, pedanteria, pruderia, zak³amanie
i zajmowanie siê duperelami. Wszystko to dlatego, ¿e nie ma
ch³opa, który by nadawa³ sens jej istnieniu i czyni³ ciut bardziej
u¿yteczn¹ spo³ecznie poprzez � na przyk³ad � rodzenie dzieci i
us³ugiwanie reproduktorowi. 10
starokawalerskie nawyki, repertuar zastrze¿ony dla ludzi wol-
nych albo dla chamów: g³o�ne ziewanie, �piewanie bas-barytonem
podczas malowania oka arii Don Basilia �La Calunnia�, bek piw-
ny, snucie siê pó³nago po domu, wysysanie szpiku z ko�ci itp. 15,
62, 63, 69
stary, mia³am to samo! � tak podobno reagowa³a pewna bardzo
znana poetka, kiedy podoba³ jej siê jaki� facet. Naj�mieszniej
by³o, gdy ch³op dochodzi³ do wspomnieñ z wojska 58, 62
stosunki miêdzyludzkie 36�49
Streufert Siegfried, profesor 166
Syrokomska-Krüger Halina, alpinistka, redaktor 41
Szczepañski Jan, profesor, socjolog (→stosunki miêdzyludz-
kie) 36
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szanta¿, jako metoda wychowawcza, niby nie metoda, ale spraw-
dza siê idealnie 115
szpital, jak w nim prze¿yæ? (→romans z chirurgi¹) 96�100

tata Mariuszka →feminizm 26�27
teraz ciê mam, ty sukinsynu, gra spo³eczna. W klinicznej po-
staci obserwowana w szkole, gdy nauczyciel nie lubi ucznia i tak
d³ugo czyha na jakie� jego potkniêcie, a¿ siê doczeka. Stosowa-
na z powodzeniem w pracy lub w relacji specjalista wezwany do
wymiany rury � w³a�ciciel mieszkania. Sprawdza siê doskonale
jako gra ma³¿eñska. Profesjonali�ci stosuj¹ odmianê zwan¹ �nê-
kanie� (→gdzie s¹ moje skarpetki?!) 52, 59, 69
te�æ�ordynator →Kompetentny Kolega oraz →moje lepsze ni¿
twoje 83
t³uk piê�ciowy →g³upoty pochwa³a 164
trudni ludzie →Henio; →J�a�ka Wêdrowniczka oraz →Kompe-
tentny Kolega
tryton, jak s³usznie twierdzi Krzysiek Lipka, tryton jest nie tyl-
ko nazw¹ kwarty zwiêkszonej i kwinty zmniejszonej (w przewro-
cie), ale tak¿e zwierzêcia wodnego. Jakby tego by³o ma³o, rów-
nie¿ bóstwa w orszaku Posejdona, czêsto ozdoby fontanny (prze-
wa¿nie barokowej). W chorale gregoriañskim, we wczesnej po-
lifonii i w regu³ach kontrapunktu �cis³ego trytonowy krok melo-
dyczny by³ zabroniony (tzw. diabolus in musica). Toby by³a nie-
powetowana strata, gdyby nie wyst¹pi³ w tej ksi¹¿ce. 168
trzy grzechy g³ówne, Pycha, Ob¿arstwo, Ma³¿eñstwo 75
ty mi tak nie klikaj (→a ten kwiatek to ci nied³ugo zdechnie;
→Schlemiel oraz →z³y m¹¿ 10, 69
tytulatura → dziennikarz niepisz¹cy oraz → kochanie

una creatura bella →wiotczenie tkanek 86�95
�U prz¹�niczki siedz¹ jak anio³ dzieweczki� 140

Wachowski Mieczys³aw, tu: wi¹¿e haczyki 34
Wa³êsa Lech, tu: wêdkarz 34
Wamutombo Dikembe Mutombo Mpolondo Jean Jacques,
center Denver Nuggets, 40. cud NBA 32
wiek, my�lenie o nim (→Argasiñski; →ju¿ nigdy; →wiotczenie
tkanek) 86�90, 93, 95�96, 101
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wiotczenie tkanek 82�107
w³a�ciwie nic mi nie jest, infekcja z gor¹czk¹ 39 st. C, przeci-
wieñstwo →OZN 96
w³óczka (czerwona) i jej zastosowanie → mêska prasa
wróbel 12, 84, 127
wypluwka, w miarê �ci�le rzecz ujmuj¹c, jest to to, co w ramach
transakcji wi¹zanej ze¿re np. sowa, a co do zjedzenia tak napraw-
dê siê nie nadaje, np. sier�æ, w któr¹ jest opakowana mysz, pazu-
ry, którymi jest zakoñczona, itp. Sowa to po jakim� czasie wyplu-
wa i to jest w³a�nie wypluwka. Stanowi ona bezcenny materia³
badawczy, dziêki któremu mo¿na siê dowiedzieæ, jak siê kszta³-
tuje populacja ma³ych zwierz¹t na danym terenie. W naszym ro-
zumieniu wypluwk¹ jest to, co cz³owiekowi zostaje z mózgu po
kilku godzinach obcowania z w³asnym dzieckiem. 140, 144

zgnijesz od tego nicnierobienia, rozgrywka ma³¿eñska (→a ten
kwiatek to ci nied³ugo zdechnie) 69
ziêæ → Kompetentny Kolega oraz → stosunki miêdzyludzkie
z³y m¹¿, gra spo³eczna. Uprawiana w pracy z kole¿ankami i na
przyjêciach. Zasady � oczywiste. (→kochanie; →moje lepsze ni¿
twoje; →przecie¿; →Schlemiel; →teraz ciê mam, ty sukinsynu;
→ty mi tak nie klikaj; →zobacz, co przez ciebie zrobi³em) 9
zobacz, co przez ciebie zrobi³em, gra spo³eczna. Najlepsza ze
wszystkich gra ma³¿eñska. Mo¿e siê równie¿ toczyæ miêdzy rodzi-
cami i dzieæmi, a tak¿e w zak³adzie pracy. Pan zajmuje siê czym�,
co pozwala mu siê odizolowaæ od otoczenia. Nagle jaki� nacha³
przychodzi po �g³aski� i zadaje pytanie w rodzaju: �Nie wiesz,
gdzie s¹ moje klucze?�. Wtedy panu wy�lizguje siê z r¹k co tam w
nich trzyma, dajmy na to maszyna do pisania albo lewarek samo-
chodowy, no i pan mo¿e wrzasn¹æ:  �Zobacz, co przez ciebie zro-
bi³em!�. Gry tej b³yskawicznie ucz¹ siê ma³e dzieci, dziêki czemu
przechodzi ona z pokolenia na pokolenie. 69, 72

Panaroja � jak mówi Lechu.
(senator Zbigniew Romaszewski na gruncie
 prywatnym, wypowied� nieautoryzowana)
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