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Wakacje… Wakacje… Wakacje!!!
No to znowu mamy nieco ponad dwa miesi¹ce
wymigiwania siê od wszelkich obowi¹zków i nie zawsze racjonalnego wypoczynku. Te wakacje, to dopiero
potrafi¹ nawydziwiaæ… Poprzewracaæ biednemu
cz³owiekowi w g³owie. Pod warunkiem oczywiœcie, ¿e
biedny cz³owiek mia³ tam w jakikolwiek sposób pouk³adane… Oczytanie osobno, fantazje osobno, oczekiwania osobno, emocje osobno, racjonalizmy osobno.
Nie jest to taka prosta sprawa jak ka¿dy kto kiedykolwiek próbowa³ wie. No dobra, ale cz³owiek wie
mniej wiêcej gdzie le¿y telefon, gdzie po³o¿y³ klucze,
co zrobiæ na obiad, któr¹ drog¹ do szko³y, jaka jest data i
któr¹ mamy godzinê. I niechby oprócz tego nie wiedzia³
nic wiêcej. To musz¹ w koñcu nastaæ tak d³ugo wyczekiwane wakacje, wzi¹æ w rêce tê pouk³adan¹, ludzk¹
g³owê niczym roller coaster w weso³ym miasteczku i w
rytm odg³osów tych wakacyjnych stworzeñ podrzuca,
trzêsie, obraca, krêci, wiruje. A ¿eby by³o piêkniej, to w
ogóle nie jest nieprzyjemne. A co wiêcej, wrêcz przeciwnie – to najwspanialsze uczucie pod s³oñcem. Cz³owiek jest tylko troszkê… zakrêcony. To nic, ¿e ma w
swojej g³owie „shake bardzoletni”. I to taki, z którym
Lord Voldemort sobie nawet nie poradzi. Bo nie doœæ, ¿e
jest wstrz¹œniêty to jeszcze zmieszany i z lodem…
Jak¿e daleka jest ta atmosfera niedawnym miesi¹com szkolnym. Przez prawie dziesiêæ miesiêcy budzê siê po kilka razy, kursujê miêdzy ³ó¿kiem a telefonem, w którym co chwila (w tym stanie nie wiem
nawet która godzina) dzwoni budzik. Wreszcie wstajê,
ci¹gnê swoje cia³o do ³azienki, potem na œniadanie.
Wreszcie jakoœ dostajê siê szkó³ki… I co? Jako jedno z
pierwszych pytañ przeciêtnego ucznia humanistycznego profilu rozpaczliwie pada: Czy Ma Ktoœ Matê?!
Odpowiada ten jak¿e wymowny uœmiech… nawet
kujonek nie ma, wiêc co siê bêdê trudziæ, piernik z tym!
Z trzydziestu paru przeciska siê tylko dwadzieœcia sztuk
œwiadomego swej niedoli ludu przez w¹ski przesmyk
beznadziei z pe³nym boleœci spojrzeniem. Oto wejœcie
do piekie³, nad drzwiami napis: „Mathe macht frei! I nie
rób se jaj!”, co równie dobrze mo¿na rozumieæ jako:
„Wszyscy tu wchodz¹, niektórych wynosz¹”. Czas
umieraæ… tak wiêc siedzimy, wieje ch³odem, fala nadchodzi. Ma oko³o metr szeœædziesi¹t piê… dobra, metr
szeœædziesi¹t wzrostu i okulary. Jest ju¿ godzina 12:20.
Pielêgniarka zabra³a ju¿ kilka osób. Do dziœ ich los
pozostaje nieznany. Zza œciany dobiega ryk. To chyba
jednak nie polowanie. To tylko pierwszoklasistki nieœwiadome niebezpieczeñstwa buszuj¹ po korytarzach.
A¿ sobie g¹bki za mocno zmoczy³am… Wy¿ymam
wiêc, wy¿ymam, wy¿ymam… K³adê g¹bki na tablicy
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(w myœl ch³opskiego przys³owia: „od³ó¿ dziecko tê
g¹bkê, bo nie twoja”). Padaj¹ w koñcu wyczekiwane
s³owa: „Mam dziesiêæ z³otych, a ty dziecko masz dwa
razy wiêcej… ile masz piniêdzy?” Klasa humanistyczna, wiêc odpowiedŸ: „piêæ”… Próbujê narysowaæ
wykres emocji… Ciœnienie wali jak wulkan. Samo
skacze… Dooooo góry iiiiiii na dó³… Prze¿yliœmy…
I oto po roku wiem ju¿ ¿e „spokój mo¿e nas uratowaæ” i
¿e „najwa¿niejsza w matematyce jest dziedzina, dziedzina, dziedzina”. W szkole siê wszystko bardzo przydaje. Nawet jeœli coœ siê nie przydaje, to na pewno
sprawimy, ¿e siê jednak przyda… Geografia dajmy na
to. Najbardziej potrzebny przedmiot. Uczy ¿ycia.
Oprócz procesów glacjalnych czy fluwialnych, rzeŸby
krasowej i dzia³añ glebotwórczych fina³ pucharu pi³ki
no¿nej, mapy u¿ywane w Studzieñcu nie maj¹ przed
nami tajemnic. A historia to ju¿ w ogóle równa siê noc
zarwana… Ka¿da dynastia siê z ka¿d¹ myli, ale zawsze
wiadomo w konsekwencji czym siê ró¿ni staro¿ytna
libacja od wspó³czesnej i co na tronie piszczy.
Wszelkie relacje uczniów z nauczycielami mo¿na
piêknie skwitowaæ s³owami znanej piosenki: „Trudno
tak razem byæ nam ze sob¹, bez siebie” pozwolê sobie
na ma³¹, kosmetyczn¹ poprawkê – bez siebie jednak
l¿ej. I nie. Nie jestem z³oœliwa. Jednak Jawny Atak
Terroru – potocznie belfer nie jest zjawiskiem nie do
okie³znania. Wystarczy pamiêtaæ o kilku wskazówkach i od razu œwiat jakby puszcza³ oko… Przede
wszystkim nie wolno wywo³ywaæ Buczka z lasu!
Nale¿y walczyæ „si³om i godnoœciom osobistom”.
Czekoladki s¹ dobre na wszystko. Jaka tam korupcja?
To tylko akt dobrego, uczniowskiego serca. Nigdy nie
wolno uciekaæ z lekcji! Lepiej siê zwalniaæ. Je¿eli
nauczyciel opuœci klasê wypada zaopiekowaæ siê
dziennikiem, o ile oczywiœcie nie zabra³ go ze sob¹
wedle zasady: „Nie ze mn¹ te numery, Brunner”.
Kiedy nie mo¿esz zasn¹æ na PO, najlepiej licz barany.
Nigdy nie œci¹gaj! Konsultuj odpowiedzi. Ten system
redukowania nieporozumieñ polecam wszystkim, co
wybieraj¹ siê aktualnie do sierpeckiego liceum. Pamiêtaj. Co Ciê nie zabije to Cie wzmocni. W przypadku szko³y jednak nie ryzykowa³abym…
Tymczasem mamy wakacje. Jeszcze trochê czasu
na zebranie si³ i zachwianie szkolnej równowagi. Niby
nic, budzimy siê póŸno, oddajemy siê wypoczynkowi.
Ale jak siê bli¿ej przyjrzeæ to jedyna tak ekscytuj¹ca
pora roku, kiedy myœli kr¹¿¹ gdzieœ indziej, a cz³owiek
czuje, ¿e mo¿e wszystko. Takie ca³kowicie abstrakcyjne uczucie. I mo¿emy tylko prosiæ: Wakacje, nie
mijajcie!
wasza O.B.

