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MATRYMONIALNE

W modlitwach starozakonnych jest nast÷pujãce zdanie:
„Dzi÷kuj÷ Ci, Panie Boőe, őeĳ mnie nie stworzyğ kobietã”.
Dopiero teraz to podzi÷kowanie jest aktualne. Nowoczesne
czasy nağoőyğy na kobiet÷ ci÷őary ponad siğy. „Ziemskie wczasy” zaczynajã si÷ bardzo atrakcyjnie, póki kobieta jest mğodã
dziewczynã, ale potem! „Skğada dzieci”, „znosi” m÷őa i cağy
dom nosi na gğowie, pracujãc przy tym zarobkowo. Zdawağoby si÷, őe nie ma si÷ do czego pchaå. Tymczasem zwykle
jest wprost przeciwnie – dzisiaj wychodzã za mãő osiemnasto- i dziewi÷tnastolatki, zupeğnie jak gdyby im groziğo
staropanieġstwo. A przecieő nasze dziarskie chğopaki nigdy
by do tego nie dopuĳciğy. Przypominajã si÷ czasy prababek,
kiedy panienki wychodziğy za mãő, majãc kilkanaĳcie lat,
a kobieta trzydziestoletnia byğa juő matronã. Oto co poeta
Seweryn Goszczyġski pisze w wierszu do trzydziestoletniej:
Chodŏ tu, chodŏ tu, moja miğa,
I twarz w twarz, ğono do ğona –
Niech őar, niech uĳciska siğa
Twe usta, twã pierĳ przekona,
őeĳ jeszcze kobietã.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
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Zrzuå wi÷c na twe lata skarg÷,
Chodŏ ĳmiağo w moje ramiona.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Jeszcze dawniej Krasiġski napisağ „modlitw÷, aby umrzeå
mğodo”, przeznaczonã dla swojej „sympatii”, pani Bobrowej.
„Daj mi umrzeå, o Panie, w trzydziestym drugim roku őycia”
– ğka rzewnie poeta w imieniu ukochanej kobiety. Nawiasem
mówiãc, poboőne őyczenie nie speğniğo si÷ i pani Bobrowa
doőyğa s÷dziwego wieku. Przed wojnã najgroŏniejsze wampy
„zaczynağy si÷” w wieku 27–28 lat. Na podlotki albo tak
zwane wówczas „siksy” nikt nie zwracağ uwagi. Uczyğy si÷,
nosiğy mundurki, dğugie warkocze i marzyğy o tym, aby
wreszcie dorosnãå i zaczãå si÷ tak ubieraå, jak mama. (Wprost
przeciwnie niő dzisiaj, kiedy matki pragnã tak si÷ stroiå i czesaå, jak ich córki). Nie rozumiemy wi÷c zupeğnie, skãd ten
poĳpiech u dziewczãt, aby wyjĳå za mãő za pierwszego adoratora i, mówiãc poetycznie, zmieniå swoje őycie jak kwitnãcy
ogródek przy rodzicielskim domku – na coĳ w rodzaju „Argedu”: garnki, lodówka, waga do waőenia niemowl÷cia, wózek „sportowy” (nazwa pochodzãca nie wiadomo skãd) etc.
Przed ĳlubem dziewczyna zazwyczaj „chodzi” ze swojã
„sympatiã”. (Nie mamy nic przeciwko „chodzeniu”, byle
tylko nie zaszğa za daleko). W Anglii takie „sympatie” nazywajã si÷ boyfriends i rodzice z cağym zaufaniem powierzajã
im swoje córki. Taka przymiarka – czy pasuje, czy „dobrze
leőy” – jest nawet sensowna. Dawniej „chodzenie” nazywağo si÷ narzeczeġstwem, a „sympatia” – narzeczonym. Nie
naleőy sãdziå, őe dawniejsze panny byğy o wiele cnotliwsze
od dzisiejszych. Wieczorami pod osğonã drzew cağowağy
si÷ z ukochanym tak zawzi÷cie, őe aő milkğy okoliczne sğowiki, króliki i bociany. Byğy tylko ostroőniejsze... Zrywağy
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nieraz z narzeczonymi, ale za to mağőeġstwa byğy bardziej
stabilne. Dzisiaj nasi chğopcy bez gğ÷bszego zastanowienia
kupujã „kociaka w worku”, a kociaki – chğopców. Ledwo
si÷ poznali – i juő jazda do urz÷du stanu cywilnego, chociaő
zdawağoby si÷, őe do mağőeġstwa cywilnego teő potrzeba
cywilnej odwagi. A potem szybko dziecko, pogrzeb miğoĳci
przy dŏwi÷kach big-beatu i doĳå ğatwy dzisiaj do uzyskania
rozwód. Nowe mağőeġstwo, drugie dziecko z nowym m÷őem
i cz÷sto drugi rozwód. A wszystko wina tempa! Dziewcz÷ta
widzã, jak szybko p÷dzã po ulicach samochody, jak szybko
moda si÷ zmienia, jak pr÷dko koġczy si÷ telewizor (po ostatniej spğaconej racie) i bojã si÷, aby chğopak nie umknãğ im
sprzed nosa jak taksówka.
O twardej doli dzisiejszej m÷őatki nie myĳlã w tym poĳpiechu. Nie zdajã sobie teő sprawy, őe dzisiejszy m÷őczyzna
dãőy do tego, aby utrzymaå őon÷ za je j w ğ as n e p i en iãd ze. Wi÷c b÷dzie musiağa pracowaå zarobkowo. Wszystko,
byle pr÷dzej, byle juő. I dziecko teő od razu. A przecieő dla
mğodych ĳwiat dzisiaj wysypuje cağy róg obfitoĳci, wszystkie
radoĳci őycia sã tylko i wyğãcznie dla nich: stypendia, wyjazdy zagraniczne, wycieczki motocyklem we dwoje na Mazury
w biağych nocniczkach na gğowie, wyst÷py estradowe, kluby
mğodzieőowe etc... A tu, nie wiadomo dlaczego, machni÷cie
r÷kã na te wszystkie radoĳci őycia i zamiana na zamieszkanie
u rodziców „matrymonialnie”. Osiemnastolatka przyprowadza któregoĳ dnia do domu faceta z brodã starego profesora,
ale za to z grzywkã pazia, w kapelusiku odgi÷tym po obu
bokach, którego widok budzi w rodzicach najgorsze przeczucia, i oĳwiadcza kategorycznie, őe to jej przyszğy mãő.
Rodzice z l÷ku i szacunku dla mğodych starajã si÷ najpierw
byå bardzo uprzejmi.
– Moőe pan si÷ czegoĳ napije?
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– Ja nie pij÷.
– To moőe pan coĳ przekãsi?
– Nie przekãszam.
– To moőe porozmawiamy?
– Nie rozmawiam.
– A co pan robi?
– Jestem poetã.
– To moőe nam pan zadeklamuje albo przeczyta coĳ ze
swoich utworów?
Mğodzieniec tylko na to czekağ. Wyciãga z kieszeni
zmi÷tã åwiartk÷ papieru i z namaszczeniem zaczyna czytaå:
Twoje piersi bijã jak dzwony...
– Przepraszam – przerywa mu ojciec – kogo bijã?
– Tatusiu, prosz÷ nie przerywaå. Sylwek, czytaj dalej...
Potrzãsam twã r÷kã
Jak dzwonnik sznurem
A piersi koğyszã si÷, dzwoniã,
Póki nie opadnã
Z bezgğoĳnym hukiem –
wówczas podpeğza strach.
I tylko twe oczy dzwoniã
Jak cicha, bezgwiezdna noc.
Tatuĳ krztusi si÷ od ĳmiechu, udajãc, iő si÷ mocno zaciãgnãğ papierosem. Mama z oburzenia dostağa wypieków.
– Czy pan t÷ poezj÷ napisağ do mojej córki?
– Zgadza si÷.
– To pan jej widocznie nie widziağ w stroju kãpielowym,
ona ma pi÷kne piersi, nie őadne „dzwony”... I ja jako matka
wypraszam sobie...
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– Jolka, idziemy, to nie jest klimat dla nas. Dno!
Córka spoglãda na rodziców z pogardã i rozőaleniem.
Wychodzã oboje. Wieczorem matka chce z niã porozmawiaå
powaőnie.
– Co ty masz w gğowie, dziewczyno! Chcesz wyjĳå za
mãő za tego grafomana?
– Nie wolno ci wyraőaå si÷ o nim w ten sposób. Wydağ
juő tomik wierszy i miağ w telewizji cağy recital swoich poezji
z ğaskawym wspóğudziağem Kociniaka i Kobuszewskiego!
– To juő wiem, dlaczego nie mamy w domu telewizora.
A ja ci za niego nie pozwol÷ wyjĳå za mãő – i juő. Oĳwiadcz÷
mu to sama.
– A cóő ty masz do gadania, moja stara. Jak mi b÷dziesz
robiå gğupie kawağy, to uciekn÷ z domu.
Dawniej rodzice grozili dzieciom róőnymi karami, jak
stanie w kãcie, kl÷czenie na grochu i tym podobne – dzisiaj
dzieci groőã rodzicom ucieczkã z domu. Jest to kara, której
biedni rodzice najbardziej si÷ bojã. Mağo juő byğo podobnych
wypadków? U paġstwa X zdarzyğa si÷ taka historia. Matka
sprzeciwiağa si÷ kategorycznie mağőeġstwu córki z takim jednym „mğodzieőowym”, który jeszcze nie zdağ matury, ale za
to wyst÷powağ w estradowych zespoğach jako przyszğy Paul
Anka – no i dziewczyna uciekğa z domu. Rodzice pochorowali si÷ ze zmartwienia, a mama posiwiağa, bo przestağa chodziå do fryzjera. W koġcu po dwóch tygodniach dziewczyna
wróciğa do domu, blada, wychudzona i milczãca.
Po trzech szklankach herbaty i pi÷ciu serdelkach przyznağa si÷, őe sã juő dawno po ĳlubie. Ona mieszka w akademiku, a on kãtem u rodziców. I cóő mieli robiå biedni
paġstwo X? Wzi÷li ich do siebie i dali im ten drugi pokój.
Giraudoux powiedziağ, őe „ĳwiat jest t÷py, ograniczony
i peğen dzieci”. W myĳl tej maksymy owa parka dodağa ĳwia9

tu po kilku miesiãcach nowego obywatela. Dzieciak ryczy,
przyszğy Paul Anka ĳpiewa przy dŏwi÷ku gitary elektrycznej,
przytupujãc nogã, jako őe naleőy do zespoğu New Ochota
Stompers. Mama przeniosğa si÷ do kuchenki ze swojã maszynã do pisania. Nad niã suszã si÷ pieluszki niemowlaka,
wydajãc woġ nie „Soir de Paris”, ale „Pissoir de Varsovie”.
Wszyscy sã nieszcz÷ĳliwi z wyjãtkiem mğodego mağőonka,
który sobie gwiődőe... na wszystko.
A dlaczego tak si÷ dzieje? Bo mğodzi raczej juő skğonni sã
przypuszczaå, őe kiedyĳ umrã, niő őeby kiedykolwiek mieli
si÷ zestarzeå. Gdyby córki wierzyğy w to, őe kiedyĳ teő b÷dã
miağy dorosğe córki, a te córki zrobiã je babkami, to moőe
nie byğyby tak wielkimi egoistkami.
Dawniej rodzice brali si÷ na róőne sposoby, aby zniech÷ciå córk÷ do jakiegoĳ starajãcego si÷, którego nie uwaőali za odpowiedniego dla niej m÷őa. Najlepszym sposobem byğo obrzydzenie jej do tego stopnia, aby sama z nim
zerwağa. W moich starych szpargağach znalazğam króciutkã scenk÷ na ten temat pod tytuğem Zar÷czyny Florci.
Oto ona:

Obraz I
M AMA

(otwierajãc list od córki) Masz tobie! Florcia si÷ zar÷czyğa! Ciotka jej nie dopilnowağa. A mówiğam – nie puszczaå jej
samej...
TATA

A kto to taki? Jak si÷ nazywa?
M AMA

Reginald Hetmaġski! Pewnie mieszczuch, bo my, szlachta, nie potrzebujemy aő tak si÷ nazywaå.
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TATA

Z pewnoĳciã nie. Czytaj dalej, Maryleczko. (zaglãda do
listu)
M AMA

Jest skoġczonym agronomem (czyta), elegancki, sportowy, gra na fortepianie... Sğyszysz, Zbychu?
TATA

Na szcz÷ĳcie jeszcze sğysz÷... he, he, he! Ale mogğo byå
gorzej, mogğa si÷ zar÷czyå z jakimĳ oficerem od artylerii albo
z mieszczuchem kupczykiem.
M AMA

Zjem jeszcze jednego kotleta, zdenerwowağam si÷. Mój
Boőe, taka mğoda i juő jej si÷ zachciewa twardych obowiãzków mağőeġskich. Fe!
TATA

No, nie taka znowu mğoda, skoġczyğa 22 lata...
M AMA

Nasza córka ma dwadzieĳcia lat i prosz÷, aby Zbych
o tym pami÷tağ. Ach, te córki zawsze na ĳwiat przychodzã
za wczeĳnie! Nie wiem, kto to jest ten pan Senatorski, ale
zanadto si÷ sprzeciwiaå nie moőemy. Florcia ma blednic÷,
a na to tylko mağőeġstwo pomaga... A tak pragn÷ğam dla
niej kogoĳ z naszego mondu, ale cóő, ta mğodzieő dzisiaj
sama decyduje o swoim losie... Takie czasy. Ale i tak, jeĳli nie
zechcemy... gdy nam si÷ nie spodoba... No, zobaczymy, nie
przesãdzajmy sprawy.
TATA

No i co jeszcze pisze Florcia?
M AMA

(zaglãda do listu) ...őe go kocha... őe on b÷dzie bogaty
po najdğuőszym őyciu. Sğyszysz – „po najdğuőszym őyciu”,
ha, ha, ha, ha! I őe jest najszcz÷ĳliwszã kobietã pod sğoġcem.
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„Kobietã”. Odkãd to mğode panienki z dobrych domów mówiã o sobie „kobieta”? To widocznie juő wpğyw tego mğodzieġca. Ano (wzdycha) trudno. Trzeba przyjãå ten dopust
Boőy. Pisze, őe jutro przyjadã kolejã őelaznã o godzinie piãtej
po poğudniu. Oczywiĳcie pójdziemy po nich na stacj÷.

Obraz II
Na stacji
(Mama rzuca si÷ na wychodzãcã z wagonu mğodã pann÷ w sukni do kostek, z róőami na sğomianym kapeluszu.
Uĳciski, babski jazgot itp. Za córkã wychodzi z wagonu mğodzieniec w ciemnym ubraniu, w sğomianym kapeluszu. Jest
wysmukğy, przystojny mimo mağych baczków.)
M AMA

No, pokaő si÷! Obróå si÷! Pocağuj mnie jeszcze raz.
Zm÷őniağaĳ, pobyt na wsi doskonale ci zrobiğ. A czy to sğuőãcy wujcia? To ğadnie, őe wujek uőyczyğ ci go do noszenia
rzeczy.
F LORC I A

Psst! Gotów usğyszeå, to mój narzeczony! Reggie, podejdŏ, przywitaj si÷ z mojã mamã.
REGI N ALD

(cağuje mam÷ w r÷kawiczk÷ glacé). Moje uszanowanie
ğaskawej pani. (krzyczy) Numerowy! Prosz÷ tu do nas!
M AMA

(cicho do córki) Aleő ma gğosik! Őeby tylko w przyszğoĳci tak na ciebie nie krzyczağ. (do numerowego, który
taszczy walizy) Zapomnieliĳcie wziãå z przedziağu kwiaty
i bomboniery.
N U M E ROW Y

Co byğo, to wzionem, czego nie byğo, to nie wzionem.
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