
Niech ten pó³szept po¿arny 
moc¹ przestróg ci bêdzie 
niechaj w uszach ci huczy: 
nie zatrzymuj siê w pêdzie 
 
choæbyœ si³¹ ostatni¹ 
mia³ siê miotaæ wœród œniegów 
zapamiêtaj to dobrze: 
nie zatrzymuj siê w biegu 
 
zagubiony w po³owie 
nie rozró¿nisz dnia pory 
nie powróci na miejsce 
rozmazany koloryt 
 
gwizd powietrza w twej czaszce 
zamiast ustaæ, siê wzmo¿y 
smugi s³oñca k³uæ bêd¹ 
w kark podobne do no¿y 
 
nie odzyskasz oddechu 
zoranego zmêczeniem 
nie powróci do rytmu 
roztêtnione kr¹¿enie 
 
kiedy bêdziesz próbowa³ 
skroñ nabrzmia³¹ zmyæ w wodzie 
pojmiesz prawdê i b³¹d swój 
-¿e biega³eœ po lodzie 
 
teraz nagle skruszony 
twym zasta³ym naciskiem 
runie w dó³ i poch³onie 
to, co by³o ci wszystkiem 
 
nie rozró¿nisz b³êkitów 
nie oddzielisz wód brzegów 
zapamiêtaj to dobrze: 
nie zatrzymuj siê w biegu.  
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8nastki
Ju¿ na kilka miesiêcy wstecz planuj¹ scenariusz swojej pierwszej 

wielkiej imprezy. Studniówka, a i owszem, jest pierwszym wielkim 
balem, ale oficjalnym, uroczystym, takim, na którym obowi¹zuje pew-
na etykieta i kanon zachowañ. Osiemnaste urodziny….to dopiero jest 
coœ!

Wejœcie w doros³e ¿ycie nale¿y uczciæ. Nie wa¿ne jest czy bêdzie 
siê to wspominaæ z uœmiechem na twarzy, czy ³z¹ wzruszenia w oku. 
Wa¿ne jest natomiast, ¿e to wydarzenie  pozostanie w pamiêci na d³ugo 
i jeœli impreza bêdzie udana mo¿na j¹ do³¹czyæ do bajek opowiadanych 
w przysz³oœci swoim dzieciom. Wszystko zaczyna siê od stworzenia 
listy goœci. Wiadomo przecie¿, ¿e najwa¿niejsi s¹ ludzie. To oni bêd¹ 
tworzyli atmosferê i to od ich kreatywnoœci i zachowania zale¿eæ bêdzie 
pomyœlnoœæ uroczystoœci. 

Kiedy ju¿ skompletuje siê w g³owie grono przyjació³-potencjal-
nych uczestników zabawy nale¿y wrêczyæ im zaproszenia. Oczywiœcie 
pisemne i wypisane w³asnorêcznie, bo doros³oœæ jednak zobowi¹zuje 
do okreœlonych zachowañ, a poza tym, to po prostu mi³e dostawaæ takie 
zaproszenia i póŸniej chowaæ je do pude³ka z pami¹tkami. Bywaj¹ 
nastolatkowie, którym tego typu pami¹tki nie s¹ potrzebne, wiêc po pro-
stu zaproszenie wyrzuc¹, ale to zdarza siê rzadziej. Na liœcie rzeczy do 
zrobienia mo¿na wówczas odhaczyæ dwie pierwsze pozycje i zaj¹æ siê 
zamówieniem lokalu, czyli miejsca, w którym bêdziemy siê bawiæ ra-
zem z naszymi goœæmi. Tutaj zale¿nie od ¿yczenia i kondycji finanso-
wej wybieramy ten, który odpowiadaæ nam bêdzie najbardziej: ze 
wzglêdu na wielkoœæ miejsca, podawane w nim jedzenie, wymóg lub 
jego brak, obecnoœci rodziców,  wystrój wnêtrza, czy w³aœnie cenê.  
Obecnoœæ rodziców zale¿y od jubilatów, nie mniej czêœciej m³odzie¿ 
bawi siê bez opiekunów. Ich opieka nie jest bowiem niezbêdna, a czêsto 
mog³a by byæ ograniczeniem dla zachowaæ nastolatków. Zazwyczaj 
„osiemnastki” w lokalach organizuje siê dla szerszego grona znajo-
mych, œrednio iloœæ osób bawi¹cych siê na danej uroczystoœci 
przekracza 25 osób. Warto zaznaczyæ, ¿e im wiêcej goœci zaprosimy na 
swoj¹ imprezê, tym na wiêkszej iloœci „osiemnastek”  bêdziemy sami. 
Druga klasa szko³y œredniej jest tym czasem, w którym chodzi siê na 
najwiêksz¹ liczbê imprez. Analogicznie jeœli ma siê znajomych w 
klasach m³odszych i zaprosi siê ich na swoj¹ osiemnastkê mo¿na mieæ 
pewnoœæ, ¿e zostanie siê zaproszonym w roku nastêpnym. Osobiœcie 
by³am na kilkunastu tego typu imprezach, pomimo, i¿ sama zabawy 
urodzinowej nie wyprawia³am. Tak te¿ mo¿na.

Jubilat czêsto d³ugo przygotowuje siê, by w dniu swojego œwiêta 
wygl¹daæ wyœmienicie, nowa koszula, krawat, inaczej uczesane w³osy 
(próba nowego ¿elu). Jubilatki nierzadko korzystaj¹ z us³ug fryzjera, 
kosmetyczki i odwiedzaj¹ sklepy z ubraniami, by olœniæ i zadziwiæ 
swoich goœci. 

Nadchodzi d³ugo wyczekiwany dzieñ. Goœcie stawiaj¹ siê punk-
tualnie, przynosz¹ prawie trafione prezenty (a jak wszyscy wiemy 
„prawie czasami robi wielk¹ ró¿nicê”), ale nie prezenty s¹ najwa¿niej-
sze. ¯yczenia, a póŸniej toasty za zdrowie jubilata, za drowie goœci, za 
zdrowie dj'a (albowiem o dobr¹ oprawê muzyczn¹ te¿ nale¿y zadbaæ) i 
szampañska zabawa do bia³ego rana, no powiedzmy do trzeciej, bo 
zazwyczaj do tej godziny lokale oferuj¹ goœciom czas na zabawê.

 A o pó³nocy pyszny tort, lampka szam-
pana i symboliczne (panowie obrywaj¹ 
naprawdê mocno) pasowanie, czyli 
uderzanie jubilata 18 razy paskiem od 
spodni oraz podrzucanie go do góry..

Imprezy takie jak opisana powy-
¿ej „osiemnastka” s¹ prze¿yciami nieza-
pomnianymi i pozostawiaj¹cymi trwa³y 
œlad w pamiêci. Uczestnictwo w nich 
jest niew¹tpliw¹ radoœci¹ i doz¹ pozy-
tywnych emocji pod warunkiem, ¿e 
przygotowaniem zabawy zajmie siê 
wczeœniej i zaplanuje siê j¹ dok³adnie.
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