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W życiu warto robić dwie rzeczy. Czytać książki i chodzić po górach. Nieko-
niecznie od razu to musi być Ulisses i Himalaje. Kryminał i Tatry całkowicie 
wystarczą do szczęścia.

Reszta zajęć jest uboczna. Pracować trzeba, aby mieć pieniądze na książki i wy-
jazdy. Lepiej mieć partnera, żeby pogadać o książkach i żeby mieć kogo wysłać po 
herbatę i bigos w schronisku. Warto dorobić się dzieci, którym można czytać i zabrać 
je na wycieczkę, chcą czy nie.

Problem w tym, że w pewnym momencie dochodzi się do ściany. To znaczy w pra-
cy wymagają dyspozycyjności, partner wyjeżdża nad morze, a dzieci bezczelnie  
dorastają. Jednak nawet dorosłe dzieci czasem czegoś od rodziców chcą – wstawia-
nia przecinków do artykułu, pożyczenia żelazka czy przypilnowania morskich świ-
nek. Wtedy należy powiedzieć: „Drogie dorosłe dziecko. Chcesz żelazka od mamy? 
Chcesz, aby do domu z dwoma kotami i jednym psem dorzucić na tydzień dwie 
świnie? Ok, ale pojedziesz z rodzicielką do Zakopanego, albo naucz się interpunkcji, 
kup żelazko i wynajmij kawiasittera”.

I cóż robić. Dziecko klnąc wyjeżdża do Zakopanego, w którym szalona matka bu-
dzi o świcie (na trasie pusto!), karmi od czasu do czasu, o ile zdąży się na obiad, 
a hasłem wakacji jest „wstajemy rano i zapieprzamy, inaczej to nie wakacje tylko 
bezsensowny odpoczynek”. Udany dzień to taki, gdy człowiek wracając z wycieczki 
staje przy krawężniku i zastanawia się, czy zdoła podnieść nogę tak wysoko.

Niestety, bywają dzieci wybrakowane. Autorka tego tomu do takich należy. Mia-
nowicie chodzi w dół i po płaskim. Próby wciągnięcia jej pod górę czasem przy-
noszą jakieś efekty, ale na ogół jedynym widocznym skutkiem jest połowiczne 
omdlenie w połowie drogi, oraz konieczność ratowania lekami podwyższającymi 
ciśnienie i czekoladą. Do Murowańca toto dojdzie, ale zapomnijcie o Świnicy czy na-
wet Giewoncie, o ile nie macie ochoty wzywać TOPR-u. W związku z tym wymyślanie  
górskich tras, które idą po płaskim i w dół, stało się zajęciem całorocznym, ale jak się 
chce, to wszystko można.

Książka ta jest zatem zapisem wakacji będących wynikiem szantażu, psychiczne-
go terroru i przemocy ekonomicznej. Jedna ze stron (stosująca w/w środki) bardzo 
je lubi i radośnie czeka na górskie wyjazdy. Strona druga (ta, co jest ich ofiarą) może 
tylko bezsilnie je opisywać, odreagowując traumę.

Wszystkie postacie i wydarzenia są zgodne z rzeczywistością i nieprzypadkowe. 

WSTĘP
PISZE MATKA ZWIERZA



10



11

WYPRAWA PIERWSZA

ZAKOPANE 2015 



12



13

Mój krokomierz wskazuje 12 000 kroków, krokomierz szacownej matki – 
14 000, razem jakieś dziewięć kilometrów. Niby nic, nawet naprawdę 
nic, ale w sumie przecież my nigdzie dziś nie byłyśmy i nawet jeszcze 

ciemności nie przykryły ziemi. Ale chodzimy. Słońce praży, gorąc jak na Saha-
rze, buty piją, ale chodzimy. Dlaczego? Bo urlop. Najdłuższy urlop Zwierza od 
lat. Poświęcony jednemu celowi. Dotrzymać kroku szacownej matce.

 Zaczynamy od Warszawy. O nieprzyzwoicie wczesnej porze zabiera nas 
z dworca Pendolino do Krakowa. Jest klimatyzacja, więc jest dobrze. Po-
nieważ system zachowuje się jak gospodyni na dobrym przyjęciu, to ludzie, 
którzy wcześniej się znali, nie mają miejsc obok siebie. W związku z tym 
następuje przemieszanie pasażerów. Po krótkich roszadach ma miejsce łą-
czenie rodzin, radosne powitanie córek i matek, ojców i synów. Konduktorzy 
najwyraźniej są temu łączeniu rodzin przeciwni, bo przepędzają z miejsc 
innych niż na biletach. Niestety, w Krakowie okazuje się, że nie można na 
zawsze zamieszkać w klimatyzowanym wagonie i trzeba wysiąść. Nie spo-
tyka się to z entuzjazmem, bo na zewnątrz przestała działać pogoda i jest 
piekielnie gorąco. Do naszego autobusu, który ma nas zawieźć dalej, mamy 
godzinę. Szacowna matka uznaje jednak czekanie na autobus za marno-
trawstwo czasu. Piętnaście minut później ruszamy więc do Zakopanego zu-
pełnie innym autobusem, wypełnionym po brzegi, bo – jak się okazuje – są 
miejsca stojące. Ruszamy – świat pognał do przodu, więc w autobusie jest 
klimatyzacja. Przeżyjemy.

URLOP NIE JEST WARUNKIEM DO 
ROZPOCZĘCIA WYPOCZYNKU

(WPIS GÓRSKI PIERWSZY)
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 Jak zwykle w przypadku przeprawy Kraków–Zakopane gramy w najstar-
szą w Polsce grę hazardową pod tytułem „Ominąć korek na Zakopiance”. 
Kierowca łączy się ze wszystkimi kolegami, którzy też jadą i komunikują 
sobie przebieg trasy, zastanawiają się nad objazdami. Praca grupowa w naj-
lepszym wydaniu. Wciąż jednak nie wiemy wszystkiego, a niewiadome się 
mnożą. Każda decyzja może nas kosztować długie stanie w korku, który rusza 
się tak jakby nie mógł. Jednocześnie walczymy z czasem, bo musimy dotrzeć 
do Zakopanego przed tym, gdy Tour de Pologne zablokuje pół miasta. Kilka 
godzin i dramatycznych decyzji później, z zaledwie godzinnym opóźnieniem, 
docieramy na dworzec. Taksówkarz w ostatniej chwili podrzuca nas pod hotel. 
Kilka minut później ulica zostaje zamknięta, a tłum grzecznie pojawia się, by 
powitać rowerzystów. Zwierz nie widział żadnego, co jest pewnym osiągnię-
ciem, biorąc pod uwagę, ilu ich dziś w Zakopanem było. Jednak kłopoty ko-
munikacyjne nie są w stanie przesłonić radości. W końcu jesteśmy u podnóża 
gór, a to od razu nastraja inaczej do życia. Czuć to od momentu, kiedy orien-
tujemy się, że ta szarość na horyzoncie to nie ciemne chmury, ale już widoczny 
z oddali masyw górski. Radosne poczucie, że oto dotarło się do najlepszego 
wakacyjnego celu, obecne w duszy Zwierza od czasu, kiedy go pierwszy raz tu 
zaciągnięto, gdy był jeszcze dziecięciem.

 Długa podróż nie jest powodem do zaprzestania zwiedzania, więc ruszamy. 
Ruszamy teoretycznie się posilić, ale – powiedzmy sobie szczerze – pogoda 
nie zachęca do spożywania. Niemniej – nieco z obowiązku, nieco z sentymen-
tu – zahaczamy o knajpę Kasze Nasze, gdzie można dostać pyszne zapiekanki 
z kaszami – coś, co w mieście, gdzie wszystkie knajpy podają właściwie to samo 
i zawsze jest to kawałek mięsa, jest prawdziwym wybawieniem. Jako że dziś 
nigdzie nie pójdziemy, wtapiamy się w tłum na Krupówkach. To miejsce fascy-
nujące, głównie dlatego, że odbiera ludziom umiejętność chodzenia. Im bliżej 
kolejki na Gubałówkę, tym trudniejsze jest dla ludzi stawianie kroków w linii 
prostej. Jakby dopiero poznawali zasady poruszania się w tłumie – zwalniają, 
przystają na środku drogi albo poruszają się bardzo powoli, jakby nie do końca 
byli pewni, jak się właściwie chodziło. Zjawisko fascynujące i doprowadzające 
do szału, zwłaszcza jeśli jakąś siłą woli udaje nam się trzymać naszej nabytej 
z dawna umiejętność chodzenia w linii prostej. Co więcej, zjawisko nie wystę-
puje na ulicach równoległych do Krupówek. No magia gór jak nic.

 Wjeżdżamy turystycznie na Gubałówkę celem zlustrowania panoramy 
Tatr. Jak wiadomo, prawdziwy turysta powinien gardzić Gubałówką albo 
wbiegać na nią truchtem, by wyprzedzić kolejkę. Na całe szczęście Zwierz nie 
jest prawdziwym turystą, tylko przyjechał na urlop. Sama Gubałówka to góra 
doskonale radząca sobie z faktem że właściwie nic na niej nie ma. Jeśli znu-
dzi was spoglądanie na panoramę Tatr (ponoć są tacy, których czasem nudzi) 
możecie kupić na szczycie tej niewielkiej góry wszystko. Choć trzeba przyznać, 
że sklepy występują to w swoistych grupach – w jednej grupie obok stoiska 
z koszulkami, chustkami i ciupagami zaskakująco często pojawia się stoisko 
sprzedające węgierskie langosze. Trudno powiedzieć, dlaczego węgierski 
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przysmak opanował szczyt Gubałówki, ale – kto wie – może to najbliższe od 
Budapesztu miejsce, gdzie można ich skosztować. Choć raczej nie w taką po-
godę. Jednocześnie tłum zarówno gubałówkowy, jak i krupówkowy wydaje się 
inny niż wtedy, kiedy byłam tu ostatnim razem kilkanaście lat temu. Nadal 
można w nim dostrzec tych którzy zeszli z górskich wycieczek – idących dość 
wolno, z plecakami, w porządnych butach, coraz częściej noszących kijki. Na tle 
całej wakacyjnej tandety (w której zasadniczo nie ma nic złego) wyglądają tro-
chę jak z innego świata, choć potem można znaleźć ich w ogródkach piwnych, 
gdzie radośnie opijają fakt, że już nigdzie dziś wchodzić nie muszą. Poza tym 
jednak kolorowy tłum jakby się postarzał. Sporo dziadków z wnukami, ludzi 
w średnim wieku, nawet międzynarodowych turystów. Ale trudno wypatrzeć 
ludzi młodych, zwłaszcza studentów. Być może przyjadą hordą we wrześniu, 
kiedy góry pustoszeją i można się z wysokości szczytów śmiać z tych, których 
wakacje kończą się z ostatnimi dniami sierpnia. Na razie jednak wczesnym 
popołudniem tłum przelewa się główną ulicą miasta, szukając głównie cienia 
i lodów, co jest jak najbardziej zrozumiałe. Jak zwykle w głowie Zwierza ro-
dzi się pytanie, jaki procent turystów przyjeżdżających do Zakopanego chodzi 
w góry. I drugie – zdecydowanie bardziej fascynujące: co tak właściwie się robi 
w Zakopanem, jeśli się w góry nie chodzi.

Zakopane skutecznie ukrywa swoją przyjazną stronę, a wystarczy tylko skrę-
cić w bok, by znaleźć cudownie odnowione parki i skwery, miejsca publiczne, 
czyste i przyjazne, a przede wszystkim – ciche. Spacer ulicą równoległą do Kru-
pówek zajmuje dwa razy mniej czasu i nie trzeba kurczowo trzymać plecaka 
w obawie, że fundusze wakacyjne zostaną przez kogoś szybko uszczuplone. Do 
tego jeszcze rzut oka w bok i oto wyrasta piękna panorama Tatr, która – o dzi-
wo – po dotarciu do pokoju hotelowego nie znika, tylko jest widoczna zza firanki 
(kto wie, może stawiają ją tam za dodatkową opłatą). Nie mniej samo miasto 
skutecznie dba o to, by turyści zobaczyli w czasie swojego wyjazdu tylko in-
nych turystów, a samym mieszkańcom dali święty spokój. Oczywiście, wcześniej 
wynająwszy od nich pokoje. Cóż, wydaje się, że w tym szaleństwie jest jakaś 
metoda. Pod nieobecność Zwierza Zakopane miejscami wyładniało, miejscami 
zbrzydło. Natomiast pokój w hotelu wygląda tak, jakby został opracowany jako 
kapsuła czasu. Nic się tu chyba nie zmieniło od lat 80. Wszystko jest czyste 
i sprawne, ale niesłychanie retro. Kto wie, może to taki styl. Choć Zwierz nie pa-
mięta, kiedy ostatnim razem na półce nad łóżkiem w hotelu stało radio. Chyba 
kiedy był małym dzieckiem i jeździł na wczasy do Ciechocinka i tamtejsze sa-
natoria dostarczały kuracjuszom zdezelowane radia. Ale to było bardzo dawno 
temu. Przy czym miejscówka jest zadbana, więc może to nie pieśń przyszłości 
ale najbardziej hipsterskie pomieszczenie w całym mieście. Może jedno i drugie. 
W każdym razie pewnym magicznym paradoksem budynku jest fakt, że aby 
wejść do pokoju położonego na parterze, trzeba się najpierw wdrapać na piętro 
i dopiero z tej wysokości w chwale i glorii zejść do pokoju.

 Te dziewięć kilometrów to naprawdę nic. Człowiek czasem w mieście więcej 
przejdzie. Ale to taki klasyczny opis urlopu z szacowną rodzicielką Zwierza, 
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która już zapowiedziała, że kłaść się trzeba będzie wcześniej, żeby wstać jesz-
cze wcześniej. Ponoć Zwierz się na to zgadzał, zapisując się na wyjazd. Trzeba 
było ten jeden raz przeczytać warunki umowy z Imperium. No ale że wszyscy 
mówią (i słusznie prawią), że człek w górach powinien spokojnie nabierać wy-
sokości (w przypadku Zwierza – niesłychanie spokojnie) to na jutro zapowie-
dziana dolina. Tylko dlaczego Zwierz ma dziwne wrażenie, że następny wpis 
będzie pisał, stojąc na gór szczycie? Choć na serio to Zwierz nieco przesadza. 
Matka Zwierza, mimo koszmarnej ambicji spędzenia każdej wolnej minuty 
urlopu na zaplanowanych wycieczkach (przecież po to ma się urlop), czasem 
daje Zwierzowi wolne. Głównie, żeby mógł napisać wpis. Innymi słowy – wa-
kacje w pełni.
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Śpię, ale czuję. Czuję, że zaraz zostanę obudzona. Napięcie przepływa ze 
strony pokoju, gdzie przygotowana do dnia matka rodzicielka niechętnie 
spogląda na śpiącego Zwierza. Oczywiście, nie ma jeszcze ludzkiej go-

dziny (za ludzką godzinę uznajmy ósmą), ale trzeba wstać i ruszać. Bo urlop.
 Śniadanie zjadamy w błyskawicznym tempie i, równie szybko zmienia-

jąc busy, znajdujemy się pod wejściem do Kościeliskiej. Ludzi prawie jeszcze 
nie ma, bo zapewne, pomni tego, że są na urlopie, nie startują na ten – bądź 
co bądź – spacer o dramatycznie wczesnej porze. Matka rodzicielka z entu-
zjazmem podbiega do znaku wyznaczającego, ile mamy iść trasą. Po czym 
radośnie i ze znawstwem oświadcza, że czas podany na drogowskazie to dla 
jakichś ludzi ciągnących noga za nogą i na pewno będziemy dużo wcześniej. 
Nie kłócę się, pamiętając z lat dziecinnych, że matka Zwierza zawsze miała 
cichą ambicję, by docierać wszędzie wcześniej, niż to wytyczają szlaki, i za-
wsze miała w tym działaniu pełen sukces. Trudno się zresztą dziwić, bo – raz 
przyjąwszy krok marszowy (powszechnie komentowany w rodzinie jako krok 
mający jej zapewnić klasyfikację na olimpiadę w chodzie) – nie odpuszcza aż 
do końca spaceru, jedynie licząc, ile osób wymijamy po drodze.

Kościeliska jest, jak zwykle, przyjemnym dowodem na to, że można niskim 
kosztem truchtania za matką rodzicielką dostać jak najbardziej górskie i przy-
jemne widoki (przy w sumie minimalnym wysiłku). Wszystko się tu pięknie 
składa, więc i strumienie szumią, i wrzosy kwitną, i skały dają tak wycze-
kiwany cień, choć trzeba zaznaczyć że jest podejrzanie rześko. Podejrzanie 

NIE MYŚLĄC O ŚNIADANIU… 
(WPIS GÓRSKI DRUGI)
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o tyle, że tam, gdzie trzeba wychynąć spomiędzy drzew, robi się nadzwyczaj 
gorąco, co powinno być zakazane, bo co to za pomysł, żeby słońce tak świeciło, 
kiedy Zwierz ma urlop. Do tego na szlaku rzeczywiście nie ma jeszcze zbyt 
wiele osób (jeśli są to te z gatunku mówiących „dzień dobry” i wybierających 
się dużo dalej), więc nie trzeba wielkiego wysiłku, by wyobrazić sobie, że ten 
piękny kawałek przyrody nie jest codziennie odwiedzany przez setki turystów. 
Więcej, wystarczy tylko sprawnie wyminąć dwie biedne wycieczki (które prze-
wodnicy katują wciąż tymi samymi anegdotami oraz opisami fauny i flory) 
i już można sobie posłuchać śpiewu ptaków – który, choć irytuje w mieście 
(zwłaszcza o poranku), tu jest jak najbardziej miły. Jednak nie ma się co za 
bardzo górską atmosferą napawać, bo dolina kończy się, zanim zdążyła się na 
dobre zacząć.

 Zwierz przyzna szczerze, że jest trochę zaskoczony, bo jego pamięć odnoto-
wała, że gdzieś tam po drodze było pod górę. Ale ewidentnie od tamtego czasu 
wyrównali, bo nigdzie nie ma pod górę. Bo przecież nie możliwe, by Zwierz 
źle pamiętał. Zwierz jest się nawet w stanie pogodzić z tym stanem rzeczy. 
Zwłaszcza że skoro już się doszło, to można zjeść szarlotkę w schronisku. Ist-
nieje powszechnie znany fakt, że w górach szarlotki nie mają kalorii. To takie 
ogólnoświatowe zarządzenie dla wszystkich, którzy znajdują się na szlaku. Ta 
podawana w schronisku nawet gdyby chciała, miałaby z tym problem, bo wła-
ściwie nie ma w niej ciasta. Za to jabłka z cynamonem są przepyszne i jak naj-
bardziej pasują do gór, które ładnie piętrzą się za oknem. Problem w tym, że 
tempo szacownej matki oraz podejrzana płaskość doliny doprowadziły do sytu-
acji, w której wycieczka się skończyła, a jest obrzydliwie wcześnie. Nie trzeba 
wiele, by dostrzec błysk w oku szacownej matki rodzicielki, która oświadcza, 
że to skandal i granda wracać tak wcześniej, i tu obok, zupełnie po płaskim, 
jest jezioro, do którego powinniśmy się udać. Zwierz, jakoś niepomny, z kim 
ma do czynienia, radośnie przystał na kontynuowanie wycieczki.

 Niech będzie wam wiadome, że rzeczywiście droga do pobliskiego jeziora 
jest krótka i bardzo przyjemna, ale Zwierz przyzna szczerze, że ma pewien 
problem z tym, jak jego szacowna rodzicielka definiuje „zupełnie po płaskim”. 
To znaczy raczej Zwierz nieco lęka się o nadchodzące dni, kiedy ma być pod 
górę, bo to by znaczyło, że czeka nas wspinanie się w pionie. Zwierz, rzecz ja-
sna, żartuje, ale prawda jest taka, że do jeziora nie jest zupełnie płasko, choć 
podejścia nie są jakieś wybitnie ostre, a przede wszystkim – krótkie. Zaś samo 
jezioro jest przecudne, zwłaszcza w dzień tak upalny jak dziś. Co ciekawe, 
mieszkają na nim kaczki, które, jak tylko zobaczą turystów, podpływają do 
brzegu z wyraźnym zamiarem wyżebrania wszystkiego, co człowiek przyniósł. 
Matka Zwierza pozwoliła nam się napawać widokiem całe pięć minut.

 Jeśli Zwierz ma wobec jakiejkolwiek aktywności górskiej mieszane uczucia, 
to wobec schodzenia w dół. Przede wszystkim, schodzenie w dół trwa dzikie 
godziny. Po drugie – spotyka się tych wszystkich ludzi, którzy zjedli śniada-
nie o ludzkiej porze, więc teraz są na szlaku. Zwierz przyzna, że tłum cią-
gnący do Kościeliskiej jest imponujący, choć Zwierz największym szacunkiem  
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darzy tych, którzy pchają wózeczki, oraz te małe dzieci, które biegną w górę 
obok tych wózeczków. Zwierz nie jest do końca pewien, co się potem dzieje 
z ludzką wytrzymałością, ale w górach Zwierz widział biegnących jedynie su-
perprofesjonalnie wyglądających sportowców i kilkulatki. Przy czym kilku-
latki nie wyglądały, jakby chciały umrzeć (w przeciwieństwie do biegaczy). 
Natomiast wbrew temu, co powszechnie się rozgłasza, nawet na trasie do Ko-
ścielskiej coraz więcej jest naprawdę porządnie ubranych ludzi, w odpowied-
nich butach, z plecakami, czapkami, a nawet z kijkami. Co prawda, nadal na 
kilometr można wyłowić tych, co idą zdecydowanie wyżej, ale przynajmniej 
na oko Zwierza dziś znaleźć kogoś w klapkach to wyzwanie dużo większe niż 
kilka lat temu.

Po największym teście wysiłku i wytrzymałości (czyli jazdą nieklimatyzo-
wanym busikiem) trafiamy do Zakopanego. Wystarcza jedno przedpołudnie 
spędzone w górach, by miejski tłum budził niechęć samym swoim istnieniem. 
Natomiast szacowna matka rodzicielka proponuje spożycie kawy i na tejże 
kawie informuje Zwierza, że oto czeka go cała godzina odpoczynku. Zwierz 
o mało nie umarł z radości do chwili, kiedy nie dowiedział się, że została ona 
wyznaczona na napisanie wpisu i potem zdecydowanie musimy ruszyć dalej, 
bo przecież nic a nic dziś jeszcze nie zrobiłyśmy. Zwierz pokornie spuszcza gło-
wę, bo obiecano mu, że może gdzieś tam czai się jakiś obiad (ale nie za wcze-
śnie). Jednocześnie udaje się Zwierzowi namówić matkę rodzicielkę na zakup 
nowego plecaka, więc nie będzie obciachu na gór szczytach (prawda jest taka, 
że poprzedni plecak też był super, ale się rozwalał). Zwierz zresztą wam przy-
zna, że ostatnio stał się dzikim fanem produktów The North Face i wciska je 
członkom rodziny co najmniej jakby miał z tego procent.

W hotelu matka rodzicielka z pewnym zawodem informuje Zwierza, że 
przeszłyśmy dziś siedemnaście kilometrów, ale zapewnia, że jeszcze pójdzie-
my na spacerek. Zwierz potulnie kiwa głową. Zwłaszcza że matka Zwierza zna 
najlepsze miejsce, które podaje kluseczki z bryndzą. I rzeczywiście, klusecz-
ki są pyszne o czym przekonuje się tuż przed osiemnastą. Potem w ramach 
obowiązkowego zwiedzania wpadamy jeszcze na niewielki cmentarz i, z cie-
kawością właściwą socjologom i historykom, czytamy nagrobki, bardziej in-
teresując się danymi demograficznymi czy treścią epitafiów niż nazwiskami 
zmarłych. Może z wyjątkiem Witkacego który, przypomina o swoim ostatnim 
pośmiertnym numerze i w ogóle leży zupełnie gdzie indziej. Ku zaskoczeniu 
Zwierza szacowna matka zarządza chwilę na piwo, co brzmi fantastycznie 
i jest fantastyczne (Zwierz niczym francuski piesek pije piwo francuskie, bo 
ma ono tę cudowną właściwość, że prawie nie smakuje jak piwo) do chwili, kie-
dy w karczmie nie zaczyna grać na żywo góralska orkiestra. To jest dokładnie 
ten moment, w którym Zwierz opowiada się za zniesieniem wszelkiego folklo-
ru, przynajmniej w miejscach, w których podaje się jedzenie.

Po powrocie okazuje się, że wydrałowałyśmy 23 kilometry (choć matka, idąc 
równo ze Zwierzem, twierdzi, że jej krokomierz wskazuje kilometrów zaledwie 
21) i matka Zwierza wygląda na prawie zadowoloną. Zwierz nawet rozumie. 
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Wszak kolejne zarządzenie mówi, że spać należy się kłaść o 22. A to wychodzi 
bez porównania łatwiej, kiedy po prostu człowiek pada bez ducha na łóżko. Co, 
przynajmniej zdaniem Zwierza, jest w definicji matki rodzicielki dowodem na 
to, że właściwie korzysta się z wakacyjnego wypoczynku.

PS. Zwierz może powinien nadmienić że matka Zwierza jest naprawdę 
przemiłym towarzyszem podróży i Zwierz w sumie sam się pisał na tę wypra-
wę, więc on tylko tak troszkę narzeka, a naprawdę bawi się cudownie.

PS2. Matka Zwierza każe czytać sobie wpisy przed publikacją.
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Rano szacowna matka ponagla śpiącego Zwierza do wstawania, bo trze-
ba ruszyć jeszcze wcześniej niż wczoraj. Co prawda, kiedy absolutnie 
nieprzytomny Zwierz schyla się, by rozpracować, jak działały sznurów-

ki przy górskich butach, matka oznajmia, że być może wstałyśmy nieco za 
wcześnie, ale to nic a nic nie przeszkadza, by jeszcze wcześniej zejść na śnia-
danie. Wszak – jak to mówią – urlop.

Śniadanie i transport zajmuje nam chwilę i jeszcze kolejka do kolejki na Ka-
sprowy nie zdąży się dobrze uformować, kiedy zaczynamy wycieczkę. Z wielu 
podejść do Murowańca (w Dolinie Gąsienicowej) mamy do wyboru właściwie 
dwa – jedno popularne, gdzie idzie się cały czas pod górę, ale nigdzie jakoś 
niesamowicie ostro, i drugie, które dość długo prowadzi praktycznie po pła-
skim, by pod sam koniec zmusić człowieka do całkiem sporego (przynajmniej 
jak na Zwierza) wysiłku. Zwierz oświadcza rodzicielce, że zdecydowanie woli 
to drugie, bo krucha psychika Zwierza obejmuje jedynie krótki wysiłek fi-
zyczny. Przy dłuższym psychika siada i oświadcza, że jest za ciężko i w ogóle 
dlaczego nie jesteśmy nad morzem albo pod palmami. Idziemy więc całkiem 
przyjemnie doliną, słońce świeci (niestety, u nas też było nieco za ciepło), ale 
krok równy i marszowy, no i ogólnie żyć nie umierać, co najwyżej – kontem-
plować przyrodę i rozmyślać nad pięknem natury.

Potem jest pod górę. Umówmy się, fakt że ludzi z własnej woli wchodzą pod 
górę należy uznać za przejaw masowego szaleństwa. Serio, skoro już ktoś na 
górze był i nawet zdjęcia robił, to pchanie się po tych wszystkich kamieniach, 

POŻEGNANIE Z CIŚNIENIEM 
(WPIS GÓRSKI TRZECI)
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co by samemu zobaczyć, należy uznać za przejaw bardzo daleko idącej nieufno-
ści. Zwierz nie będzie was przekonywał, że lubi wspinaczkę. Nie. Zwierz może 
wam dokładnie w tym miejscu szczerze zadeklarować że wspinać się niena-
widzi. Gdzieś w połowie każdej trasy w głowie Zwierza zaczynają powstawać 
piękne obrazy. Na przykład taki, jak ten w którym Zwierz, zamiast w góry, 
jedzie na długi nadmorski wypoczynek i korzysta z faktu, że klimat w Polsce 
zmienił się na tropikalny. Albo jeszcze inny obrazek: Zwierz siedzi w jakimś 
zacienionym ogródku i czyta książkę. Albo obraz, który w ogóle prześladuje 
Zwierza w czasie takich tras najczęściej – Zwierz idzie i jest po płaskim. Co 
więcej, musicie wiedzieć, że Zwierz od lat dziecinnych cierpi na dość paskudną 
przypadłość. Otóż im wyżej wspina się Zwierz, tym bardziej jego ciśnienie spa-
da. Oznacza to, że w czasie tras górskich Zwierz, nawet nie będąc specjalnie 
zmęczonym, zaczyna malowniczo mdleć. Na całe szczęście proces ratowania 
Zwierza jest opanowany – szacowna matka w przypływie rodzicielskiej opie-
kuńczości przysiada wtedy ze Zwierzem i nie pozwala mu się ruszać do chwili, 
w której nadaje się on do użytku. Niestety, owe malownicze napady następują 
ni mniej, ni więcej, tylko w połowie trasy. Co ma swoje plusy, bo Zwierzowi 
raczej nie opłaca się zawracać. Więc idzie dalej.

No właśnie – to zawsze jest ten sam mechanizm, który łączy chyba wszyst-
kich podejmujących ten dość beznadziejny wysiłek chodzenia pod górę. Otóż 
kiedy już się w końcu dojdzie, to umysł – zapewne ratując się najprostszą 
racjonalizacją – stwierdza, że wysiłek był tego warty, bo oto jest się na gór 
szczycie. Uczucie to zaś, jak twierdzą poeci, wspinacze i mnóstwo niezrzeszo-
nych jednostek przebija właściwie wszystkie inne, jakie da się przeżyć mar-
nym kosztem wchodzenia po pochyłości. Kiedy zaś jeszcze dorzucimy do tego 
fakt, że lato w pełni, więc wszystko kwitnie a łąki szumią od tysięcy owadów, 
zaś kosodrzewina pachnie intensywnie – wtedy ci sami ludzie, którzy jeszcze 
kilkaset metrów wcześniej gotowi byli zapewniać, że więcej w góry nie poja-
dą, planują kolejne wycieczki. Dodatkowym plusem jest to, że Tatry w całej 
swej uprzejmości oferują cudowne pocztówkowe widoki górskie wszystkim 
turystom, a nie tylko tym, którzy – znalazłszy w sobie dalsze pokłady siły – 
wspinają się na najwyższe szczyty. Co ma swoje plusy, bo uroda gór ma chyba 
w sobie coś uszlachetniającego i nie powinna być zarezerwowana tylko dla 
ludzi młodych czy wykazujących się znakomitą formą.

W schronisku w Murowańcu jak zwykle tłum. Łatwy do podzielenia na 
dwie kategorie. Tych, którym zupełnie wystarczy, że doszli do schroniska, i te-
raz myślami są już przy drodze powrotnej i tych, którzy właściwie jeszcze 
wschodzić nie zaczęli i potrzebują tylko nabrać sił na prawdziwie wysokie po-
dejścia. Chwilowo jednak wszyscy siedzą przy długich ławach i atmosfera, jak 
to w górach bywa, jest integracyjna, bo skoro wszyscy się tu doczłapaliśmy, 
to nie musimy udawać że nic nas nie łączy. Między stolikami przechodzi na 
oko dwuletnia dziewczynka, która z bardzo poważną miną wręcza wybranym 
turystom podniesione z ziemi kamyczki. Dobór turystów i kamyczków jest ta-
jemny i wysoce arbitralny, ale wydaje się że wszyscy dostrzegają magiczne 
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znaczenie gestu, bo kamyczki nie wracają na ziemię, tylko trafiają do pleca-
ków i kieszeni. Przy stoliku obok większa grupa wspinająca się wyżej próbuje 
zebrać zamówienie. Gdy jedna z dziewczyn deklaruje, że nie chce już jeść i pić, 
stroskany kolega informuje ją, że to już jest stan na granicy śmierci, skoro 
człowiek odmawia przyjmowania posiłków i płynów. Ludzie, którzy zajmują 
drugą połowę stołu, przy którym siedzi Zwierz i matka Zwierza opowiadają, 
jak kiedyś porzucili pomysł zjechania kolejką z Kasprowego po tym, jak ich 
mały syn oświadczył, że musi zjeść zupę pomidorową w Murowańcu. Teraz 
syn ma już kilkanaście lat i nie jest chyba zachwycony opowieścią, ale zupę 
pomidorową nadal chce.

Zwierz już prawie odsapnął i nabrał ludzkich kolorów, kiedy matka oświad-
cza, że w sumie, jeśli Zwierz już zupełnie normalnie dycha, to można byłoby 
gdzieś skoczyć dalej. Zwierz ma ciche podejrzenia (graniczące z pewnością), że 
matka Zwierza nie uważa dojścia do Murowańca za jakąkolwiek wycieczkę. 
Ostatecznie, biorąc pod uwagę skłonność Zwierza do spektakularnych omdleń, 
decydujemy się na najkrótszy możliwy spacer do Czarnego Stawu. Idzie się 
tam praktycznie po płaskim jakieś pół godziny, Zwierz zna tę trasę dobrze, bo 
to dokładnie ta ścieżka na której swego czasu o mało się nie zabił. Było to po 
maturze kiedy Zwierz z przyjaciółką wybrał się w góry. Ponieważ przyjaciółka 
była pierwszy raz w Zakopanem, Zwierz oprowadzał ją po najlepiej znanych 
sobie trasach. Szybko okazało się jednak, że – w przeciwieństwie do Zwierza – 
koleżanka ma naturalny dar do wspinania się i chodzi bez porównania lepiej. 
I tak zwykle biegła do przodu, a Zwierz za nią. I właśnie na tej trasie do Czar-
nego Stawu – prostej jak drut – Zwierz źle postawił nogę, potknął się, spadł ze 
ścieżki i zaczął zjeżdżać w dół, aż w końcu desperacko złapał się jakiegoś krze-
wu, mając pod nogami skalne rumowisko. Co ciekawe, cała sytuacja wydała 
się Zwierzowi wówczas tak absurdalna, że nie wpłynęła na jego samopoczucie. 
Co prawda, Zwierz pamięta przerażoną twarz turysty, który go wciągał na 
ścieżkę, i paniczny śmiech koleżanki, która po chwili wyznała, że już widziała, 
jak donosi rodzicom o zgonie Zwierza, ale sam Zwierz wyszedł z wyprawy bez 
szwanku. I, jak udowodnił dzisiejszy spacer, też bez traumy, bo nigdzie serce 
Zwierza nie zadrżało.

Sam Czarny Staw jest przecudny, choć wcale nie czarny, tylko zielony, 
mogący się pochwalić całą jedną kaczką. Jest to miejsce cudowne, bo, siedząc 
nisko, można patrzeć na ludzi wspinających się na przełęcze i szczyty z tym 
radosnym uczuciem, że nie jest się częścią tej wyprawy. Jednocześnie, choć 
wycieczka naprawdę nie jest wysoka, to dochodzi do swoistej selekcji tłumu, 
więc, choć nad brzegiem jeziora jest sporo osób, to nie można mówić, by był 
jakakolwiek tłok, wręcz przeciwnie: jest nawet cicho i jeśli nie rozglądamy 
się za bardzo na boki, można się poczuć niemal jak w powieści fantasy, gdzie 
gdzieś ktoś idzie coś gdzieś odnieść. Matka Zwierza, łaskawa niesłychanie, 
daje mu jakieś dziesięć minut na rozkoszowanie się widokiem. Matka Zwie-
rza nie wierzy w obserwowanie widoków zbyt długo. Nie jest to takie głu-
pie, bo – niestety – schronisko w Murowańcu to podła bestia i żeby z niego 
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zejść, trzeba odrobinę podejść. Podejście nie jest długie ani tragicznie strome, 
ale człowiek, który chce już iść w dół, nie przepada za chodzeniem w górę. 
A Zwierz to w ogóle nigdy nie przepada.

Ponieważ weszłyśmy trasą, którą zwykle się schodzi postanawiamy zejść 
trasą, którą większość turystów podchodzi pod górę – przez Boczań. To ponow-
nie dowód na przychylność Tatr, bo naprawdę niskim kosztem można sobie iść 
szczytem, spoglądając w dół to w prawo, to w lewo. To właśnie tu słyszę przy-
jazne „Cześć, Zwierzu” i staję oko w oko z nieznaną sobie czytelniczką która 
właśnie przyjechała do Zakopanego i udowodniła Zwierzowi, że można czytel-
nika spotkać autentycznie wszędzie. Niestety, po tym miłym spotkaniu Zwierz 
przypomina sobie, że ta cholerna droga jest przeraźliwie nudna. W schodzeniu 
najgorsza jest nuda. Człowiek idzie, idzie i zdąży pomyśleć już o wszystkim (od 
układania wpisu, przez radosne pocieszanie się, że przynajmniej nie idzie się 
już w górę, po setne powtórzenie w umyśle utworu „Orki z Majorki”), a wcale 
nie jest na dole. Co więcej, droga jest nieprzyjemnie skalista i co chwilę dosta-
je się niezamawiany masaż stóp. No i najważniejsze – idzie się jakieś czter-
dzieści razy dłużej niż podchodzi pod górę. Jakby miejsce, do którego powinien 
Zwierz dojść, jakaś podła siła odrobinkę oddalała.

Kiedy w końcu docieramy do Kuźnic, chodzenie jest trudne. Przed Zwie-
rzem i szacowną matą stają poważne dylematy, np. czy spróbować przyspie-
szyć i być wcześniej w domu czy iść noga za nogą i dowlec się do hotelu kilka 
minut później. Ten konflikt tragiczny rozwiązuje się sam, kiedy okazuje się, 
że wyłączyło nam opcję „przyśpieszyć”. Zresztą szybko okazuje się, że wysiłek 
fizyczny musi zostać okupiony odpowiednią porcją odpoczynku – Zwierz po po-
wrocie pada na łóżko i po dwóch godzinach budzi się prawie zdatny do użytku. 
Nazwijmy to drzemką regeneracyjną. A skoro o zdatności do użytku mowa, to 
po szybkim podliczeniu spożytych posiłków wychodzi, że od śniadania Zwierz 
spożył bułkę z twarożkiem i pół szarlotki (w Kościeliskiej lepsza). Ciche bur-
czenie brzucha oraz ogólne złe samopoczucie wskazuje, że jedzenie jest czymś 
przez organizm Zwierza pożądanym. Szacowna matka (najwyraźniej dopusz-
czając prymitywną chęć spożycia posiłku) prowadzi Zwierza do szwajcarskiej 
knajpy i tam w przypływie dobra i miłości zamawia mu fondue. Zwierz jest 
w trudnym związku z tym daniem. Chciałby zjeść wszystko, choć fizycznie nie 
może, ale i tak będzie jadł tak długo, jak długo ktoś nie zabierze od niego miski 
z ciepłym serem. Kelnerka pojawia się tuż przed tym, jak Zwierz wybuchnie.

Matka Zwierza oświadczyła że może jeszcze pójdziemy na „spacerek”. 
Zwierz, bojąc się przyznać, że odbudowana posiłkiem energia życiowa ledwie 
wystarcza na oddychanie, zgadza się i w sumie udaje się nam obejść kawałek 
Zakopanego bez trafiania na Krupówki, co, biorąc pod uwagę, że dzielą nas 
one od naszego domu, jest swoistym osiągnięciem. Kiedy Zwierz bardzo powoli 
wchodzi po schodach prowadzących do pokoju znajdującego się na parterze 
szacowna matka sugeruje, że może jutro zaplanujemy nieco krótszą wycieczkę 
i nieco mniej pod górkę. Zwierz by się ucieszył, ale zna szacowną matkę. Obie-
canki cacanki. Wszak urlop. Trzeba zapieprzać.
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PS. Matka Zwierza jest bardzo zawiedziona, bo wyszło nam dziś tylko 19 
km, ale pociesza się, że nie było po płaskim. Pod koniec urlopu Zwierz zostawi 
wytyczne, gdzie należy odebrać jego zwłoki.
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Dziś matka budzić jakoś specjalnie Zwierza nie musi, bo oto wasz blo-
ger praktycznie zsunął się już z łóżka wraz z całym materacem (łóżka 
tutaj są przedpotopowe i ich miękkość zapewniają ruchliwe materace) 

i smętnie zwisał na granicy łóżka. Kiedy jednak obudzony Zwierz ledwie przy-
tomnie drepcze z szacowną matką w kierunku stołówki, ta z niepokojem spo-
gląda na zegarek, stwierdzając… że chyba śniadań jeszcze nie podają. Zwierz 
hamuje mordercze odruchy. Wszak urlop.

W czasie śniadania Zwierz musi przedstawiać sobą obraz wyjątkowo mar-
ny, bo matka – spozierając to na Zwierza, to na pogodę za oknem, to na progno-
zę pogody na najbliższe dni – oświadcza, że dziś będzie wybitnie po płaskim. 
W swej szalonej łaskawości postanowiła ona spełnić jeszcze warszawską za-
chciankę Zwierza i zabrać go na spływ Dunajcem. Widzicie, minęło już prawie 
dziesięć lat, od kiedy Zwierz spływał i w jego wspomnieniach cała wycieczka 
pozostała jako rzecz niesłychanie miła i do tego estetycznie przyjemna. Co 
prawda, Zwierz widzi w oczach matki lekki zawód swoim własnym niskopien-
nym potomstwem, ale zaraz potem rodzicielka, dodaje że udary słoneczne są 
jednak de mode, a biorąc pod uwagę, że temperatura rośnie, to to mogłoby 
nas czekać, gdybyśmy przypuściły atak na jakiś z górskich szczytów. Zwierz 
zdecydowanie łaskawiej spogląda na lejący się z nieba skwar.

Wycieczka na spływ Dunajcem ma w sobie cały urok wycieczki zbiorowej 
z ludźmi, których się zupełnie nie zna. Jednak kiedy siadamy w naszym nie-
wielkim busiku (temperatura wewnątrz pojazdu daje przedsmak piekieł), 

PO PŁASKIM 
(WPIS GÓRSKI CZWARTY)



28

natychmiast można rozpoznać klasycznych członków takich wypraw. Jest 
więc małżeństwo w średnim wieku, które przestało ze sobą rozmawiać jakąś 
dekadę wcześniej, dziadek z wnuczką (wyglądają jak z dwóch różnych bajek, 
ale widać na pierwszy rzut oka, że oboje mają fajne wakacje), rodzice z synka-
mi i… piekielna matka (z eskortą w postaci na oko dalszej rodziny). Po czym 
rozpoznajemy piekielne matki (a właściwie piekielnych rodziców, bo nie o płeć 
tu idzie)> Otóż piekielne matki są teoretycznie dla swoich dzieci bardzo dobre 
i zawsze mają dla nich soczek i sadzają w miejscu, gdzie jest mniej słońca, 
i zakładają czapeczkę, i przyczesują włoski, i w ogóle potrzeby ciała dziecię-
cego zaspokajają z naddatkiem. Gorzej już z psychiką, bo niemal od początku 
dziecko jest strofowane (żeby było jasne, większych przewinień nie odnoto-
wuje Zwierz siedzący tuż obok), a kiedy samo zaczyna mówić czy o coś pytać, 
jego pytania są ignorowane. Przy czym, żeby było jasne – część dziecięcych 
pytań ignorować trzeba, bo inaczej się zwariuje, ale – zabijcie mnie! – dlaczego 
na pytanie dziewczynki, co to właściwie za woda (przejeżdżamy koło zalewu 
w Niedzicy), nie powiedzieć że to jezioro utworzone przez tamę. Wszyscy w bu-
siku, łącznie z matką, mieliby od razu święty spokój. A dziecko, które o in-
formacje pyta dorosłych, dowiedziałoby się czegoś o otaczającym go świecie. 
Oczywiście, Zwierz zdaje sobie sprawę, że opieka nad dzieckiem jest sprawą 
skomplikowaną i w dużej mierze indywidualną, ale czasem ma wrażenie, że 
rodzice najpierw ignorują dzieci, gdy te z pasją zadają pytania, a potem mają 
pretensje do nastolatków, że się do nich nie odzywają. Choć przecież to logicz-
ne następstwo rzeczy.

Dość już jednak obserwacji socjologicznych, bo oto nadjeżdżamy na spływ. 
Spływ zawsze odbywa się tak samo, choć Zwierz obserwuje, że w omawianiu 
przez flisaków urody okolicznej przyrody coraz już mniej sprośnych żartów, 
a więcej historycznych faktów. Co więcej, można dostrzec, jak subtelnie zmie-
nia się język, i omawiając podstawowe dane dotyczące Słowacji, można się 
już dowiedzieć, że mieszkają tam Romowie. Jeszcze kilka lat temu mieszkali 
tam Cyganie. Jednocześnie sam spływ to – niezależnie od pogardliwych uwag 
ludzi nielubiących atrakcji turystycznych – wyprawa niesłychanie wręcz pięk-
na. Jeśli chcecie się gdzieś na naszej polskiej ziemi poczuć tak jak spływający 
Andiuiną bohaterowie „Władcy Pierścieni”, to chyba nie ma na to lepszego 
miejsca. Górska rzeka płynie krętym wąwozem wzdłuż gór, co pewien czas 
zbliżając się do wapiennych skał i tworząc widoki, które kojarzą się głównie 
z miejscami magicznymi. Choć jeśli o magii mowa, to jest ona tu zdecydowa-
nie przyziemna i bardzo współczesna. Oto przez lata dwa brzegi rzeki były 
od siebie niesłychanie daleko, oddzielone nie tylko nurtem rzeki, lecz także 
granicą państwa. Aż w 2006 roku za unijne pieniądze postawiono kładkę i oto 
w sposób magiczny dwa brzegi nagle znalazły się bardzo blisko siebie. Czysta 
magia.

Tymczasem spływ staje się jeszcze ładniejszy, bo oto górska rzeka, kręcąc 
się, płynie wąwozem. Widoki są jak najbardziej pocztówkowe – wapienne ska-
ły i drzewa, które teraz, w okolicy sierpniam powoli zaczynają przechodzić od 
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jednolitej letniej zieleni do różnych odcieni żółci, zieleni i – gdzieniegdzie – 
czerwieni. Pod koniec sezonu w październiku turystów czeka najpiękniejszy 
widok w tej części Polski, kiedy różnorodna roślinność nabierze barw i góry 
pokryje cała gama kolorów. Teraz jednak widać ślady suszy, bo dno tratwy co 
pewien czas szoruje po dnie nieco płytszej niż zwykle rzeki i na odcinkach, 
gdzie kiedyś widać było tylko zieleń górskiej wody, można dostrzec zalegające 
na dnie kamienie. Niezależnie od tego, jaki macie stosunek do zorganizowa-
nych wycieczek czy masowej turystyki, powinniście jednak na spływ pojechać, 
bo przyroda jest równie piękna oglądana przez jedną czy przez tysiące par 
oczu. Zwłaszcza że kiedy podpływa się pod Trzy Korony czy Sokolnicę, odnosi 
się wrażenie, że oto rzeka omija wysokie górskie szczyty. Tymczasem na obie 
te góry można wejść bez większego wysiłku, o czym zaświadczyć może sam 
nielubiący wysokości Zwierz. Zaś płynąc Dunajcem o innych turystach spokoj-
nie można zapomnieć i cieszyć się tym, jak pięknie może być. A że rzadko jest 
naprawdę pięknie, to tym bardziej warto zobaczyć to na własne oczy.

Plan wycieczek nie zmienia się od lat, więc uczestników wyprawy czeka 
oprócz spływu jeszcze postój w Nidzicy. Co prawda na zwiedzanie zamku nie 
ma czasu, ale za to można stanąć na tamie i zrobić piękne zdjęcia, a nawet 
spojrzeć dalej, w kierunku ruin zamku w Czorsztynie. Jak powszechnie wia-
domo, najlepsze na świecie są zamki, a zamki nad błękitno-zieloną wodą za-
lewu są już w ogóle piękniejsze od wszystkiego, a jak jeszcze do tego dodacie 
górzysty krajobraz, to naprawdę o dużo więcej prosić nie można. No może 
tylko, by ktoś tu nakręcił jakiś dobry film, bo ostatni, jaki Zwierz kojarzy, 
a który miał tu plenery, to „Wiedźmin”. Kolejny przystanek to kościół w Dęb-
nie. Oprowadza po nim ksiądz proboszcz, który mówi o sobie w trzeciej osobie 
i delikatnie wplata w wykład informacje, jak piekielnie drogie jest utrzymanie 
takiego zabytku. Przy wyjściu taca na „co łaska” zapełnia się szybko. Bo jed-
nak, mimo wszystko, człowiek może nie chciałby zapłacić za bilet do świątyni, 
ale za utrzymanie budynku starszego niż europejskie osadnictwo w Stanach 
Zjednoczonych chętnie zapłaci. Zresztą kiedy stojąc pod kościołem, Zwierz pa-
trzy na jego świeżo odnowiony front, ma dziwne poczucie, że jednak z zabytka-
mi historii coś jest nie tak. Teoretycznie powinny być jakoś bardziej – impre-
gnowane nie tyle specjalnym środkiem przeciwko zjawiskom atmosferycznym 
(prace skończyły się kilka dni temu), ile wspomnieniami tysięcy jednostek, 
które się przez te wszystkie lata przewinęły przez progi budynku. A jednak 
kościół jest zupełnie tak samo, jak są setki innych kościołów. A przecież na 
logikę powinien być bardziej.

Drogę powrotną Zwierz przesypia, bo jest to jedyny ratunek przed tym pie-
kłem, które zeszło na ziemię. Gdy się budzi, jest piekielnie głodny i ma lewą 
rękę wyraźnie czerwieńszą od prawej (nie mówiąc o twarzy Zwierza, na któ-
rej osiadł chyba na zawsze rumieniec). Matka łaskawie prowadzi Zwierza na 
obiad, ale pogoda sprawia, że mimo burczenia w brzuchu na talerzu ląduje 
tylko sałatka. Choć Zwierz musi powiedzieć, że słowo „tylko” średnio pasuje 
do tego cuda, które Zwierz dostał w Karczmie po Zbóju, jednej z niewielu 
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w Zakopanem restauracji, w których cholesterol nie skacze od samej lektury 
karty. Po szybkiej (głodny Zwierz!) konsumpcji matka prowadzi Zwierza na 
zasłużona kawę. I tam, gdy Zwierz rozkoszuje się kawą, chłodem od pobli-
skiego jeziorka i artykułem o Almie Mahler z poniedziałkowej gazety, matka 
Zwierza oświadcza, że właściwie po płaskim już się skończyło. Zwierz lekko 
blednie, bo widzi, że matka z czystą odrazą spogląda na zapis informujący, 
że dziś przeszłyśmy jedynie siedem kilometrów. Jutro więc zaplanowała, że 
idziemy pod górę bo – jak twierdzi – inaczej będziemy tego bardzo żałować. 
Zwierz nie wie, odkąd szacowna matka zaczęła mówić w pluralis maiestatis, 
bo na pewno nie dał jej powodu, by mówiła za nas obie. Zwierz, żałować, że nie 
idzie pod górę. Dobry żart.

Szacowna matka najwyraźniej musiała dostrzec, że na twarzy Zwierza po-
jawił się jakiś taki smutny wyraz, bo stwierdziła, że mimo iż nie zasłużyliśmy 
(było po płaskim), to możemy iść na piwo. Wybieramy ogródek w restauracji 
pod hotelem, gdzie – niestety – nie ma lanego wina, bo nie dojechało. Pew-
nie po drodze ktoś wypił. Choć z drugiej strony nazwa restauracji to PRL, 
więc może braki w zaopatrzeniu wpisane są w klimat knajpy. Pogoda powoli 
zaczyna przypominać ludzką i Zwierz jest prawie zadowolony. Choć prawa 
ręka przybiera kolor interesującej purpury, zaś jutro zdecydowanie będzie pod 
górkę, Zwierz powiedziałby „Chwilo, trwaj”. Ale powstrzymuje się w ostatniej 
chwili. Jeszcze ten urlop trwałby w nieskończoność i Zwierz zapomniałby jak 
to jest „po płaskim”.

PS. Matka oświadczyła, że jutro będzie pod górę, ale za to nie za bardzo 
stromo, bo jednak za dobra pogoda w górach to niesprzyjająca pogoda .

PS2. Zwierz postanowił walczyć ze swoim wiecznym rumieńcem i kupił so-
bie australijski (!) środek przeciwsłoneczny do twarzy. Zobaczymy, czy podzia-
ła, czy Zwierzowi nos odpadnie.
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Rankiem matka stwierdziła, że pogoda (30 stopni) zmusza nas do mody-
fikacji planów. Zwierz na chwilę poczuł iskierkę nadziei. Kto wie, może 
w świecie wysokich temperatur jedyne dopuszczalne wycieczki są po 

płaskim. Zwierz już oczyma duszy swojej widział, jak wybiera się na basen 
i tapla się w zimnych wodach aquaparku. Szybko jednak okazało się, że takie 
wizje należą wyłącznie do zdegenerowanego umysłu Zwierza. Górski umysł 
matki po prostu stwierdził, że pójdziemy drogą zacienioną. Pod górkę. Bo upał 
i urlop.

Prawda jest taka, że Zwierz z matką wylądowały na drodze do Morskiego 
Oka. Przezorne i pomne faktu, że droga do Morskiego Oka jest drugim po 
Krupówkach najczęściej uczęszczanym górskim szlakiem, zaczęły wyprawę 
na tyle wcześnie, by znaleźć się na szosie, zanim pojawi się na niej połowa 
turystów z Zakopanego. Zresztą, jeśli Zwierz miałby być zupełnie szczery, to 
obecność turystów nawet mu nie przeszkadza. Z namiętnością godną socjo-
loga podsłuchuje on wszystkie rozmowy mijanych wycieczkowiczów, głównie 
koncentrując się na rozmowach rodziców z dziećmi. W 90% przypadków ro-
dzice strofują dzieci za setki mniejszych lub większych przewinień. Jednak 
raz na jakiś czas można podsłuchać miłą rozmowę kogoś, kto chyba lubi sobie 
z dzieckiem pogadać. I tak, idąc powoli za pewnym ojcem z synkiem, Zwierz 
dowiedział się dokładnie, na jakie szczyty patrzy z drogi i jaka roślinność po-
krywa zbocza. Potem Zwierz przyspieszył, by nie wyjść na jakiegoś podejrza-
nego typa, który śledzi ludzi dla informacji. Nie zmienia to faktu, że Zwierz za 
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trasą do Morskiego Oka nie przepada, głównie z powodu tej piekielnej szosy, 
która jest po prostu nudna. Iść pod górę w miłych okolicznościach przyrody to 
co innego niż dreptać pod górę po asfalcie.

Znakiem, że nie ma bardziej turystycznego miejsca w Tatrach, są toale-
ty. Toalety na trasie do Morskiego Oka dzielimy na dwa rodzaje. Bezpłatne 
i płatne. Toalety bezpłatne (czyli zwykłe Toi Toie) dzielimy na cztery typy. 
Jednorożce – czyli nigdy niespotykane czyściutkie toalety, które ładnie pach-
ną, Ninja – które wymagają zręczności i sprawności, Jogin – bo właściwie by 
z nich skorzystać, trzeba umieć lewitować, i Boże, chroń Królową – bo ewi-
dentnie zbliża się apokalipsa. Z kolei toalety płatne właściwie wszystkie są 
czyste i zadbane, ale szkopuł w tym, że w dwie osoby na drodze do schroniska 
i z powrotem przesiusiałyśmy małą fortunę. Mogłybyśmy sobie za nią kupić 
własnego Toi Toia i wozić w góry. Niemniej Tatrzański Park Narodowy zdaje 
sobie sprawę z toaletowego zapotrzebowania ludności, bo na każdej toalecie 
motywacyjne pisze, ile do następnej, aż do ostatniej stacji, na której informu-
je, że to ostatnia bezpłatna toaleta na szlaku. Brzmi to złowieszczo. Niemniej, 
jeśli marzy się wam pierwszy milion, to płatny szalet powinien was do niego 
szybko zaprowadzić.

Odejdźmy jednak od spraw wielce przyziemnych, bo oto Zwierz doszedł 
w końcu do Morskiego Oka. Ponownie: niezależnie od brzydoty asfaltowej dro-
gi i obecności turystów, samo jezioro jest po prostu przecudowne. Woda ma 
kolor turkusowy, tak intensywny, że wydaje się, iż to niemożliwe, by cokolwiek 
w przyrodzie miało naturalnie taką barwę. Oczywiście, na najwyżej położo-
nej w Polsce plaży tuż pod schroniskiem jest dziki tłum, ale wystarczy odbić 
jedynie w bok (najlepiej w prawo) i ruszyć wzdłuż brzegu, by szum tłumów 
pod schroniskiem zastąpiło szemranie wpadających do jeziora strumieni. Tu 
też można bez przepychania się do barierek i wysłuchiwania pisków kolonii 
spojrzeć na to – mimo wszystko – niesłychanie spokojne jezioro, którego wód 
nic nie mąci i które w zestawieniu ze skalistymi szczytami tworzy obraz, który 
Zwierz zawsze wpisuje jakoś w swoją wizję Śródziemia, ilekroć czyta Władcę 
Pierścieni. Zresztą tłum zupełnie się tu przerzedza i przez chwilę można iść, 
właściwie nie widząc ludzi, co – jak wiadomo – jest ambicją wszystkich wycho-
dzących w niższe i wyższe góry.

Niestety, ludzie znajdują się pod drogą do Czarnego Stawu. Zwierz z sza-
cowną matką przyglądają się kolejce ludzi wspinającej się noga za nogą ku 
pięknie położonemu jezioru i decydują, że jednak nie mają na taką rozrywkę 
ochoty. Co innego wspinać się w górę, a co innego iść gęsiego bez możliwości 
znalezienia dla siebie nawet odrobiny przestrzeni. Co prawda, matka Zwierza 
próbowała go nawet namówić, twierdząc, że inaczej kicha przed czytelnikami 
będzie, ale ten jeden raz Zwierz był nieugięty.

Zwierz z matką docierają do schroniska (Morskie Oko można wszak obejść 
dookoła), gdzie szarlotka dostaje, zdaniem Zwierza, punkty ujemne (jest cie-
pła. Zwierz nie cierpi ciepłej szarlotki). Matka złożyła votum separatum (jej 
zdaniem ciepła szarlotka jest kwintesencją szarlotki.) A potem w sumie czeka 
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je tylko droga w dół. O dziwo, okazuje się ona zdecydowanie gorsza niż droga 
w górę – pod względem przyjemności i tempa. Zwierza i jego szacowną mat-
kę wymijają wszyscy turyści, łącznie z tymi, którzy na Morskie Oko udali się 
w japonkach, i ledwo idące dzieci. Najwyraźniej ta sytuacja poruszyła ambicję 
matki Zwierza, która koło Wodogrzmotów Mickiewicza oświadcza, że nie ma 
tak dobrze i idziemy do schroniska w Dolinie Roztoki. Musicie zrozumieć, na 
czym polega przemyślna perfidia tego założenia. Oto schronisko w Dolinie Roz-
toki, co prawda, znajduje się bardzo blisko (zaledwie 15 minut poniżej szlaku 
do Morskiego Oka), ale ponieważ kilkadziesiąt lat temu pozmieniano szlaki to 
można z niego wyjść tylko tak samo, jak się doszło. Co oznacza, że trzeba iść pod 
górę. Zwierz uważa, że jest pewnym osiągnięciem szacownej matki znalezienie 
drogi pod górę w czasie schodzenia w dół. Przy czym, żeby nie było – droga do 
schroniska w Roztoce jest absolutnie przecudowna. Turystów prawie na niej 
nie ma (szlak jest z boku i chyba niewiele osób o nim wie), za to ścieżka wije się 
zboczem ku dolinie. Nie jest to ścieżka szeroka, wręcz przeciwnie: idąc, czuje 
się na ramionach liście rosnących wzdłuż drogi krzewów, w tym dzikich malin. 
Pachnie nieziemsko, a od czasu, kiedy wiatr zwalił okoliczne drzewa, można 
odnieść wrażenie, że jest się w miejscu zupełnie zapomnianym, gdzie nikt nie 
sprząta ze ścieżki opadłych liści i gdzie człowiek zapuszcza się tak rzadko, że 
wzrok znajdzie jeszcze kawałek ziemi gdzie nie odbił się ślad podeszwy górskie-
go buta. Na dole zaś czeka ślicznie wyremontowane schronisko położone przy 
niewielkiej polanie. Schronisko jest drewniane, ma dymek z komina i zupełnie 
abstrakcyjną w tym miejscu tabliczkę, że przestrzeń objęta jest bezpłatnym wi-
-fi. Pod schroniskiem siedzą bosi turyści, którzy właśnie zeszli z Rysów (wybrali 
się tam o piątej rano) i teraz siedzą, rozkoszując się spokojem, jaki daje wyłącz-
nie daleka górska wycieczka. W głowie Zwierza powstaje miła wizja, że można 
byłoby tu zostać i nie wracać już na górę do szemrzącego potoku ludzi. Niestety 
jednak zostać nie można i trzeba iść. Pod górę.

Musicie wiedzieć, że szacowna matka Zwierza stosuje w takich momen-
tach zachęcające mowy motywacyjne. Są to – wierzcie Zwierzowi – najgorsze 
mowy motywacyjne w historii ludzkości. Np. są w nich zdania „To chyba było 
za zakrętem, ale w sumie mogę źle pamiętać”, „To nie jest pod górę, dalej 
będzie gorzej”, „Nogi bolą mniej, jak się schodzi, jeśli wcześniej zrobi się po-
dejście”, „Jak miałaś siedem lat, weszłaś tam bez problemu” „To naprawdę 
nie było pod górę” (ostatnie zdanie dotyczy każdej wycieczki, jaką Zwierz kie-
dykolwiek odbył). Motywacyjne mowy matki Zwierza mają tę cudowną wła-
ściwość, że Zwierz natychmiast popada w czarną rozpacz i chce, żeby było już 
po wszystkim, i zaczyna przyspieszać. Zdaniem matki Zwierza prowadzi to 
do paradoksalnej sytuacji, gdzie ogólnie średniej kondycji Zwierz wyprzedza 
w pędzie sprawnych turystów, byle by już tylko wszystko się skończyło. Istot-
nie, zdarzało się Zwierzowi nabierać jakiejś strasznej prędkości tylko po to, by 
oszukać swoją wielce słabą psychikę.

Tu musicie uwierzyć Zwierzowi że dzieją się czary. Po pierwsze, o ile zejście 
do schroniska było może nie bardzo długie, ale za to dość strome, to już powrót 
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jest właściwie po płaskim. Ostatnie podejście, które przy zejściu wydawało się 
długie, skróciło się o trzy czwarte. Ale to nie koniec cudów. Znalazłszy się na 
poziomie startowym, Zwierz i szacowna matka poczuły w nogach niesamowitą 
energię. Energię, która sprawiła, że wyminęły absolutnie wszystkich idących 
przed nimi turystów, po czym ambicjonalnie wdały się w swoistą jednostronną 
rywalizację z parą Hiszpanów, którzy szli kilka kroków przed nimi i których 
nie dało się dogonić. Niemniej, mijając kilku młodych mężczyzn, Zwierz usły-
szał ich postanowienie, że chyba muszą przyspieszyć, skoro nawet my ich wy-
przedziłyśmy. Ostatecznie, i Zwierz, i szacowna matka nadrobiły sporo z cza-
su spędzonego w Dolinie Roztoki i znalazły się na parkingu o przyzwoitym 
czasie. O ile można nazwać przyzwoitym fakt, że dopiero koło siedemnastej 
Zwierz mógł zjeść obiad. Zjadł go natomiast z olbrzymim entuzjazmem, ale 
gdybyście próbowali tej zupy grzybowej i tych placków z łososiem, to też nie 
trzeba byłoby wam wiele.

Wieczorem, na tradycyjnym już piwie, w czasie rozważania 20 stopnia za-
silania (w Zakopanem na razie nieodczuwalnego) matka Zwierza poinformo-
wała go, że jutro wycieczka będzie – jeśli pogoda pozwoli – krótka (w czwar-
tek szacowna matka ma plany które mogą położyć kres egzystencji Zwierza) 
i może, jeśli Zwierz będzie grzeczny i przestanie ją oczerniać w sieci, pójdziemy 
na basen. W związku z tym Zwierz chciał powiedzieć, że jego kochana matka 
rodzicielka jest bardzo dobra i wszystko, co postanowi i zrobi, jest z założenia 
słuszne.

PS. Matka stwierdziła, że dziś przeszłyśmy 25 kilometrów. Zwierz dostrzegł 
na twarzy matki rodzicielki coś na kształt uśmiechu, ale mógł być to też gry-
mas rozczarowania, że nie więcej.

PS2. Gdybyście tu byli, widzielibyście wczoraj atak paniki matki rodzi-
cielki. Otóż zawiesił się jej czytnik. Matka Zwierza, to klnąc, to namawiając 
czytnik do działania słodkimi słowy (zdecydowanie czulszymi niż te, który-
mi zwracała się do Zwierza w dzieciństwie), podjęła akcję reanimacyjną. Gdy 
czytnik w końcu ożył, matka czule go ucałowała. Namiary do psychiatrów mile 
widziane
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Gdy dziś szacowna matka stwierdziła, że Zwierz musi porzucić swój 
sen, wasz bloger nie był zadowolony. Bo jakże wstawać, kiedy właśnie 
śni się nam że Idris Elba wpadł na telewizję i łka nad wiadomościami 

o ślubie szwedzkiej księżniczki? Budzenie z takich snów powinno być zakaza-
ne, zwłaszcza jeśli budzik nie wskazuje jeszcze ósmej.

Zwierz nie wie, co stało się przy śniadaniu. Czy to ponure i bardzo powolne 
żucie przez Zwierza kanapki z twarożkiem (Zwierz od przyjazdu konsumuje 
na śniadanie kanapkę z twarożkiem, bo to jedyna rzecz którą jest w stanie 
skonsumować o tak barbarzyńskiej porze), czy to łzy Zwierza skapujące do 
porannej kawy (okej, Zwierz łkał w środku, ale kawę pił podejrzanie długo co 
by odwlec wstanie od stołu). W każdym razie matka rodzicielka zarządziła że 
dziś nie będzie próbowała przegnać Zwierza przez gór szczyty, tylko pójdzie 
z nim na spacer. Spacer, słowo niemalże zapomniane, oznaczające – przynaj-
mniej w słowniku Zwierza – nie za długą przeprawę pieszą, najczęściej ulicami 
miast, której trasa nie jest zbyt obciążająca i zwykle odbywa się z uwzględnie-
niem jakiegoś ciasteczka czy kawy. Okazało się jednak, że Zwierz i szacowna 
matka mają zupełnie inne słowniki.

Spacer w słowniku matki oznaczał bowiem – w istocie krótką, bo krótką – 
wycieczkę wiodącą najpierw Ścieżką pod Reglami do Doliny Strążyskiej, a po-
tem Ścieżką nad Reglami do Sarniej Skały i w dół do Doliny Białego. Sama 
Dolina Strążyska to jedno z najładniejszych miejsc w Tatrach. Jeśli kiedyś 
wpadniecie tylko na jeden dzień do Zakopanego, to rzućcie wszystko i idźcie 

NA SPACERKU
(WPIS GÓRSKI SZÓSTY)
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na tę króciutką wycieczkę (czy właściwie, żeby oddać matce rodzicielce spra-
wiedliwość, spacer). Kiedy Zwierz był dzieckiem, rodzice zabierali go tam wy-
łącznie w dni deszczowe i gdy pogoda nie pozwalała na dłuższe spacery. Kie-
dyś Zwierz ułożył nawet z bratem hymn takiej wycieczki, który – o ile dobrze 
Zwierz pamięta – zaczynał się od słów „Już nadszedł czas w błocie po pas iść 
do dolinki”. Jak sami widzicie, nawet w czasach dziecięcych Zwierz zdawał 
sobie sprawę, że jego matkę rodzicielkę gna przez góry siła przewyższająca 
zdrowy rozsądek. Sama Dolina Strążyska zawsze jest chłodna, nieco wilgotna 
i pachnie lasem. Na ścieżce kamienie zawsze są nieco mokre, a gdy nie jest 
tak sucho jak tego lata, drogę przecinają strumyki. Doliną płynie potok – tak 
jasny i przejrzysty, że niesie w sobie pamięć czasów kiedy dna rzek widoczne 
były gołym okiem. A do tego, jeśli wyjdziecie odpowiednio wcześnie, na ścieżce 
będzie naprawdę pusto i czeka was chwila rozmyślania nad tym, jak pięknie 
byłoby tak iść w głąb górskiego lasu, zapominając o wszystkim. Nim człowiek 
zdąży się poczuć dobrze w tej szemrzącej ciszy doliny, kończy się ona dość 
szybko niewielką polaną, z której widać górskie szczyty. Można tu przysiąść 
przy bufecie, wypić ciepłą herbatę (Zwierz nadal podejrzewa, że jego spoży-
wająca w tę pogodę ciepłą herbatę matka jest Antychrystem) i wybrać się na 
Giewont. Jednak zarówno Zwierz, jak i szacowna matka Giewontu bardzo nie 
lubią i nawet gdyby nie tłumy, chyba by tam nie chodziły. Jeśli pójdziecie nieco 
dalej przed siebie, czeka was niewielki wodospad. Na wodospady patrzeć moż-
na godzinami, bo spadająca i pieniąca się woda jest czymś, co uspokaja ducha. 
Kto wie, może to jakiś atawizm: gdzie jest woda, tam jest życie.

Po herbacie (i wzgardzeniu szarlotką) trzeba się podnieść i iść. Matka 
Zwierza, jak pamiętacie, obiecywała spacer, w związku z tym fakt, że przed 
Zwierzem rozciąga się droga, która jest ewidentnie w górę, nie budzi jego en-
tuzjazmu. Z każdym krokiem Zwierz nalicza matce coraz większego minusa. 
Co więcej, szacowna matka kontynuuje mowy motywacyjne – oto np. stwier-
dza, że przecież widać już Sarnią Skałę. Zapomina jedynie dodać, że skałę, 
oczywiście, widać, ale zdecydowanie wyżej niż miejsce, w którym stoi Zwierz, 
a to znaczy że jeszcze pod górę. Co więcej, w tym miejscu ścieżka, bez wzglę-
du na pogodę, zawsze jest wilgotna i, stawiając kroki, więcej myśli się o tym, 
jakie są koszty sprowadzania z gór człowieka, który skręcił nogę na czerwonej 
glinie, niż o przyjemności płynącej z faktu, że nie praży się człek na słońcu. 
Kiedy ścieżka kończy się rozwidleniem dróg, nie jest wiele lepiej. Na niewiel-
kiej polance słońce grzeje tak niemiłosiernie, że po skonsumowaniu batonika, 
który zdążył już kilka razy zmienić stan skupienia, nie pozostaje nic innego 
jak pędzić pod Sarnią Skałę w nadziei, że tam znajdzie się kawałek cienia. Jak 
się ma okazać – płonnej nadziei.

Samo podejście pod Skałę nie jest ani długie, ani strome, ani szczególnie 
straszne. Jedyne, co można mu zarzucić, to fakt, że drzewa, które wcześniej 
dawały miły cień, ustępują miejsca kosodrzewinie, która nie chroni już przed 
słońcem. I dopiero tu Zwierz odczuwa na własnej skórze, jak gorący mamy 
dzień. W jednym miejscu powietrze jest tak nagrzane, że choć Zwierz stara 
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się zaczerpnąć powietrza, to ma wrażenie, że nie ma to żadnego sensu. Na-
tomiast widok z samej Skały jest zachwycający. Ten niewielki skalny występ 
daje możliwość zarówno spojrzenia na rozciągające się z tył górskie szczyty, 
jak i spojrzenia w dół w kierunku miasta. Z tej perspektywy Zakopane wy-
gląda jak stosunkowo niewielka osada i aż trudno uwierzyć, ile osób potrafi 
pomieścić w sezonie. Podczas postoju na szczycie bezczelnie podsłuchujemy 
rozmowy innych turystów. Słyszymy więc, jak lekko zawiedziona krótką wy-
cieczką dziewczyna planuje, gdzie jeszcze można byłoby pójść. Siedzący obok 
niej chłopak błaga ją, by dała spokój, że to dopiero pierwszy dzień i jeszcze 
zdążą gdzieś pójść. Zwierz spogląda na niego ze zrozumieniem. Już wie, że 
chłopię nie zdaje sobie sprawy, że ma obok siebie demona górskiego. Tacy lu-
dzie są niebezpieczni dla zwykłych turystów. Jedyne, co zakłóca spokój, to 
pikanie telefonu komórkowego. Zwierz już chciał wstać i pouczyć jakąś młodą 
osobę, by odłożyła na chwilę aparat, ale stanął twarzą w twarz z panią starszą 
nawet od matki rodzicielki, więc dał spokój.

Tymczasem czas iść dalej. Sama Dolina Białego jest bardzo przyjemna 
i miejscami zachęcająco piękna, zwłaszcza tam, gdzie górski potok wije się 
wzdłuż skał. Do tego, kiedy ostatnim razem wiał w tej okolicy silny wiatr, 
zwalił sporo drzew, i miejscami można odnieść wrażenie, że idzie się w miej-
scu, gdzie krajobraz kształtuje tylko natura. Co, oczywiście, nie jest do koń-
ca prawdą. Niemniej nasze oczy wbite są głównie w drogę, bo – niestety po-
nownie – orzeźwienie i cień mają swoją cenę i trzeba uważać, by nie zjechać 
w dół na glinie i kamieniach. Jednocześnie Zwierz obserwuje zjawisko, które 
jest zrozumiałe i budzi w nim sprzeciw. Otóż wśród mijających go ludzi naj-
gorsze buty mają dzieci. Jasne, kupowanie górskich butów dziecku to najczę-
ściej zakup na zaledwie kilka dni urlopu. Ale liczba dzieciaków w klapkach 
czy sandałkach budzi w Zwierzu sprzeciw. Zwłaszcza że zaobserwował to na 
wszystkich szlakach. Oczywiście, dzieciaki wejdą, ale czy jeśli ciągnie się ko-
goś w góry (a dzieci najczęściej się ciągnie), to nie powinno się mu zagwaranto-
wać przynajmniej zakrytego obuwia? Zwierz na razie spotkał na szlaku tylko 
jedną osobę, która nabawiła się kontuzji, i była to dziewczynka w sandałkach, 
która skręciła nogę.

Dolina Białego kończy się szybko i ma tę zaletę, że dzięki tej paskudnej 
drodze pod górę wychodzi się na Ścieżkę pod Reglami zdecydowanie niżej – 
akurat, by wpaść na popędzane przez kilka owczarków stado owiec. Owce idą 
spokojnie, skubią trawę, zaś psy przyglądają się im czujnie, ale też z jakąś 
obecną we wzroku dumą. Zwierz czasem zastanawia się, jaka jest dokładnie 
relacja owiec i psów. Czy psy myślą, że ich stado jest jakieś dziwnie nieku-
mate? Czy owce biorą kudłate białe owczarki za dalekich kuzynów z manią 
wielkości? I jak do tego wszystkiego ma się pasterz, który rozmawia przez 
komórkę, jakby nie wiedział, że powinien grać na gęślach czy robić coś równie 
niemodnego i malowniczego?

Spacer skończył się w okolicach pierwszej i matka rodzicielka tonem łaskawe-
go władcy poinformowała Zwierza, że rozważyła wszystkie za i przeciw i wielce 
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łaskawie pozwala mu iść na basen. Zwierz o mało nie umarł na miejscu ze 
szczęścia, bo nie pamięta, kiedy zanurzył się cały w wodzie (poza prysznicem 
i przeklętą wanną), co więcej – przy 30 stopniach w cieniu wizja taplania się 
w wodzie wydała się spełnieniem marzeń i snów. Sam aquapark w Zakopa-
nem w okolicach godziny trzeciej okazał się niepodejrzanie wymarły (tzn. było 
tam sporo ludzi, ale nie tyle, ile można się spodziewać), więc Zwierz pomoczył 
się, popływał, wygrzał w termach, wyziębił w basenie, gdzie pływał nieprofe-
sjonalną żabką, pośmiał się z matki rodzicielki, która ma grunt tylko w bro-
dziku dla siedmiolatków, i w ogóle był szczęśliwy. Co więcej, ponieważ matka 
rodzicielka zmieściła się w kostium kupiony 20 lat temu, a Zwierz dopiął się 
w kostiumie kupionym jeszcze w liceum, uznałyśmy, że możemy zjeść na obiad 
zupę i drugie. Stanęło na pomidorowej i plackach z bundzem oraz rozpustnej 
sałatce owocowej na kolację. Co prawda, kiedy przyszło wracać do domu, mię-
śnie łydek skomentowały, co sądzą o dzisiejszej porcji wysiłku ale w górach 
mięśnie i Zwierz głosu nie mają, więc jutro na Kasprowy i dalej, gdzie oczy 
(matki rodzicielki) poniosą.

PS. Dzisiejszy krokomierz, wskazał że Zwierz przeszedł 18 kilometrów. 
Krokomierz matki wysiadł i wyszło że przeszła niecały tysiąc kroków. Zwierz 
odnosi wrażenie, że w związku z tym matka albo uzna dzisiejszy dzień za nie-
były, albo jutro będzie się starała nadrobić, co by jej miesięczne podsumowa-
nie wyszło właściwie. Serio, ktokolwiek dał mojej matce krokomierz, powinien 
zginąć w piekle. Rozbudził jej ambicje i teraz łydki Zwierza płacą.

PS2. Doszłyśmy do tego poziomu zapotrzebowania na napoje, że popijamy 
piwo zimnymi napojami. Ponoć zapowiadają ochłodzenie. Zwierz by się nie 
pogniewał.
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Kiedy wchodzimy rano na salę restauracji, gdzie wydają śniadania, nie 
ma jeszcze nikogo. Udało się nam! Zaskoczona kelnerka pyta z którego 
jesteśmy pokoju – najwyraźniej nawet ona nie rozumie, co o tej zaka-

zanej przez Boga godzinie ktoś może robić na stołówce. Najwyraźniej nie wie, 
że my tak musimy. Bo góry, bo ładna pogoda, bo urlop. No i najważniejsze. Bo 
szacowna matka kupiła bilety do kolejki na Kasprowy.

Od czasu remontu stanie po bilety w kolejce do kolejki na Kasprowy jest 
sportem ekstremalnym. Należy wstać niesłychanie wcześnie, ustawić się 
w kolejce i… i istnieje możliwość, że stanie w kolejce będzie jedyną rozryw-
ką dnia bo zabraknie biletu. Istnieje jeszcze jeden sposób. Można kupić bilet 
przez internet. Wtedy omija się kolejkę z miną „Technologia, głupcze!” i wcho-
dzi się prosto do wagoników. Matka Zwierza, po tym, jak odkryła, że wystar-
czy kupić bilety na stronie internetowej, wpadła w jakiś szał zakupów i kupiła 
je hurtem. Zwierz boi się, że po prostu przyjdzie mu zamieszkać na Kaspro-
wym. Co ciekawe, na biletach jest godzina – dokładna godzina, o której należy 
wejść do wyznaczonego wagonika. Chyba że jest się szacowną matką Zwierza. 
Ta ustawia się w kolejce z półgodzinnym wyprzedzeniem, a ponieważ nikt jej 
nie wyrzuca ani nie sprawdza czasu na bilecie, to lądujemy na szczycie o pół 
godziny wcześniej niż powinniśmy. Przy czym na każdym etapie przedsię-
wzięcia matka Zwierza jest grzeczna i gotowa się wycofać, ilekroć ktoś wyrazi 
sprzeciw wobec naszej obecności, kwestia w tym, że nikt nic nie mówi. Innymi 
słowy, Zwierz odczuwa, jak podróżuje się z socjologiem, który wykorzystuje 

PO GRANI, PO GRANI
(WPIS GÓRSKI SIÓDMY)



40

luki w działaniu systemu. Wiadomo wszak, że można zrobić wszystko, jeśli 
jest się wystarczająco pewnym siebie i zachowuje się, jakby wszystko było 
w porządku.

Na szczycie Kasprowego musimy zrobić coś, co – przynajmniej w opinii Zwie-
rza – jest wyraźnym znakiem, że jest się górach. Musimy założyć koszule, bo 
jest nam zimno. W górach można mieć kurtki (Zwierz na swoją wydał majątek, 
ale nie zapowiada się, by wykorzystał ją przy tej pogodzie), bluzy i swetry, ale 
naprawdę jest się górach dopiero wtedy, kiedy z plecaka wyciąga się kraciastą 
koszulę. Zielono-żółta koszula szacownej matki Zwierza jest zresztą jeszcze 
z czasów studiów, co absolutnie uniemożliwia wydatowanie zdjęć szacownej 
matki, bo wszędzie wygląda tak samo. Być może jest wampirem (Zwierz ma 
jeszcze inne znaki, że to może być prawda). Szacowna matka, pomna, że for-
ma Zwierza jest mniej więcej na poziomie „mniej niż zero”, proponuje chyba 
najprostszą wycieczkę. Zamiast wspinać się na Czerwone Wierchy czy gnać na 
Świnicę (tu matka oświadcza, że Zwierz za cienki Bolek i choć sama chętnie 
by poszła, to Zwierza nie zabierze), idziemy granią do Kopy Kondrackiej. A to 
oznacza… cóż, nawet Zwierz musi stwierdzić, że oznacza to prawie po płaskim 
(z nielicznym pod górę).

Idąc granią, można cieszyć się niesamowitymi widokami. Po lewej widać już 
słowacką stronę, ocieniona dolina jest koloru ciemnej zieleni, tak intensywnej, 
że miejscami niemal czarnej. W oddali widać góry, ale ponieważ zaczyna się 
wysoko, ich szczyty nie wydają się ciemne i odległe, wręcz przeciwnie – zda-
ją się być na wyciągnięcie ręki. Po prawej widok jest bardziej dramatyczny, 
w kilku miejscach ścieżka podchodzi blisko przepaści i widzi się kamienne 
rumowiska. Jeśli stanie się w takim przewężeniu, to można poczuć na skórze 
chłodny wiatr, który wieje tu właściwie zawsze, bez względu na pogodę. Co 
więcej, gdy idzie się granią, powoli oddalając się od znikającej we mgle stacji, 
można poczuć, jak przyjemne jest naprawdę chodzenie po górach, gdzie jest 
się już tak blisko szczytów, że nie ma pod górę. Jednocześnie Zwierz i sza-
cowna matka, które wyglądają jak dwa hobbity, które urwały się z Drużyny 
Pierścienia, znajdują na tej prostej drodze kilka niewielkich wyzwań. Wysokie 
skały, z których trzeba zejść, nie są projektowane dla krótkich nóżek niskich 
ludzi. Pozostaje jedynie, ku uciesze innych turystów, przysiąść na tyłku i od-
stawić show pt. „Może stracę godność, ale nie połamię nóg”. System działa 
i docieramy na ostatni szczyt na tyle szybko, by obejrzeć zbiórkę i odprawę 
kompletnie zziajanych belgijskich sportowców, którzy zapewne przybyli tu na 
jakiś obóz szkoleniowy i gnają po górach w samych krótkich spodniach, owi-
jając koszulki wokół głowy i świecąc nagimi wysportowanymi torsami. Zwierz 
widział w górach gorsze rzeczy.

Gdy idzie się w dół, człowiek – chcąc nie chcąc – musi się skoncentrować 
na kolejnych krokach. Utrata koncentracji zawsze może skończyć się potknię-
ciem i, w najlepszym przypadku, bolesnym obiciem sobie tylnej części ciała. 
Być może dlatego tym, co Zwierzowi najbardziej kojarzy się z wyprawami 
górskimi, jest dźwięk kroków. Są twarde, równomierne kroki po kamiennych 
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stopniach, dźwięk żwiru i drobnych kamieni chrzęszczących pod stopami, ci-
che plaśnięcie w miejscach, gdzie można postawić stopę na niemal zawsze 
wilgotnej ziemi. Są też odgłosy niepokojące, jak głuche stuknięcie głazu, który 
jednak nie jest tak stabilny, jak się wydawało, i przechylił się nieco pod cięża-
rem ciała piechura, czy szum kamieni uciekających spod stóp potykającej się 
właśnie osoby. Każdy taki odgłos niepokoi bardziej niż nawet rzadkie w gó-
rach krzyki i głośne rozmowy. Kiedy w końcu dźwięku brakuje – gdy idzie się 
normalnie, pozornie bezszelestnie, zupełnie się o nim nie myśli. Ale gdy tylko 
wraca się w góry, natychmiast nasłuchuje się każdego kroku. Pod tym wzglę-
dem żadna wycieczka w góry nie jest cicha. Wręcz przeciwnie, jeśli dorzuci-
cie do tych odgłosów marszu jeszcze wiatr w uszach, strumienie w dolinach 
i chrząszcze na łąkach, okaże się że góry to piekielnie głośne miejsce. A jedno-
cześnie ludzie mówią tu często szeptem, jakby bali się podnieść głos. Być może 
dlatego najlepiej na szlaku słychać Hiszpanów czy Włochów, których język jest 
naturalnie nieco głośniejszy od polskiego.

Idąc powoli, dochodzimy do schroniska w dolinie Kondratowej, pod którym 
kłębi się tłum – głównie młodzieży i dzieci na zorganizowanych wycieczkach. 
Schronisko musi mieć jakiś problem z zaopatrzeniem, bo nie ma szarlotki, jest 
za to piernik, ale – zdaniem Zwierza – nie zasługuje na to szlachetne miano. 
Młoda dziewczyna, opierająca się o ramię swojego chłopaka, pyta nas, czy na 
Giewont to trudno, bo ona się boi. Szacowna matka zapewnia, że nie ma się 
czego bać. Podaje przykład Zwierza, który Giewont zdobył mając 5,5 roku. 
Nie dodaje, że potem Zwierz nigdy już nie był w takiej formie. Jednak pyta-
nie zupełnie obcej dziewczyny pasuje do naszych górskich doświadczeń. Na 
szlaku łatwo spotkać się z uprzejmością, od prostej (Zwierz narzekał, że ma 
za krótkie łapki, by wyjąć napój z kieszeni plecaka i pewna pani go wyręczyła) 
po bezinteresowną (ludzie zapewniający się wzajemnie, że już niedaleko) po 
daleko posunięte turystyczne rady. Zwierz wie, że powinien narzekać i twier-
dzić, że w górach szerzy się podłość i schamienie, ale jedyne, co widzi, to sporo 
życzliwości ludzkiej, uśmiechów, porozumiewawczych spojrzeń i wzajemnych 
rad. I Zwierz zapewnia was, że nie wszyscy spotkani w górach uprzejmi ludzie 
mieli strój i obycie taterników, nie mniej Zwierz i jego matka mogą w ludziach 
budzić pozytywne uczucia, wszak niecodziennie widuje się hobbity.

Droga od schroniska do Kuźnic jest jednocześnie ładna i nużąca. Idzie się 
doliną, lasem i najbardziej paskudną kamienną drogą, jaką Zwierz zna. Zwierz 
idzie dzielnie w swoich spodniach trzy czwarte, by na dole zdać sobie spra-
wę z koszmaru. Otóż kiedy smarował się rano kremem posmarował wszystko 
o czym pamiętał. Rączki, karczek, twarz. Ale nie łydki. Kiedy Zwierz dochodzi 
do Kuźnic, jest już chodzącą deklaracją patriotyczną. Jego nogi są biało-czer-
wone. To znaczy: z przodu są całkowicie, wręcz chorobliwie białe, a z tył są 
krwiście czerwone. Matka Zwierza, która oczywiście się nie spaliła, a nawet 
nie opaliła się jakoś bardzo, powstrzymuje radosne wybuchy śmiechu, odnaj-
dując jeszcze na ramionach Zwierza czerwone plamy. Zwierz ma wrażenie, że 
oto spełnił się jakiś szalony plan szacownej matki. Zwierz nie jest w stanie 
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zginać nóg od oparzeń, a rękę jest w stanie podnieść tylko odrobinę do góry, 
bo nadwyrężył sobie mięsień na basenie. Innymi słowami, Zwierz się rozpada. 
Słuchajcie, to mógł być plan od początku. Zwłaszcza że szacowna matka nadal 
sprawia wrażenie, jakby ją to cieszyło.

Bolejący Zwierz dowlókł się do szwajcarskiej knajpy, gdzie zjadł knedle 
z bryndzą (tak dobre jak brzmi, plus Zwierz uznał, że może się uraczyć, bo 
pewnie wypalił mnóstwo tłuszczu przez łydki) i zachwycił się raclette, które 
skonsumowała matka. Potem wszystko popiłyśmy dzbankiem alkoholowego 
(nie bardzo) napoju o smaku czarnego bzu i spryskałyśmy Zwierza specjalną 
pianką na oparzenia. A potem szacowna matka, czekając, aż Zwierz bardzo 
powoli zejdzie po schodach do pokoju (pamiętacie, mieszkamy na parterze, ale 
trzeba przejść przez pierwsze piętro) oświadczyła, że jutro Zwierzoskwarkę 
zawiezie do Nowego Targu, bo jak zabierze Zwierza w góry, to może już nic 
z niego nie zostać. Gdyby Zwierz wiedział wcześniej, to spaliłby się drugiego 
dnia i miałby spokój.

PS. Matka Zwierza wieczorem nad kawą oświadczyła grobowym tonem, że 
przeszłyśmy 15,5 kilometra. Jak Zwierz rozumie, jakoś jest temu winny, ale 
trudno jednoznacznie orzec jak.

PS2. Zwierz słuchał dziś na trasie ludzi (jak zwykle) i akurat wpadł w śro-
dek pogadanki, gdzie ojciec tłumaczył córce (lat dziewięć, bo Zwierz podsłuchał 
jej wiek), że góry uczą cierpliwości i musi iść dalej. Co prawda, dziewczynka 
odparła mu, że on nie jest zmęczony, bo ma lat 39, a ona dziewięć, ale Zwierz 
miał przemożną ochotę podejść i powiedzieć, że Zwierza góry nauczyły tylko 
bardzo niecierpliwego wyczekiwania, aż będzie po płaskim.
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O cudowny dniu! Matka, co prawda, budzi Zwierza skoro świt (niszcząc 
jego piękny sen o układaniu nowej obsady Bonda), ale Zwierz już wie, 
że dziś – choćby chciało – nie będzie pod górę. Oto bowiem matka 

Zwierza, lustrując z niechęcią czerwień jego łydek, stwierdziła, że czas na 
dzień wybitnie niziny. Przynajmniej do czasu, kiedy Zwierz odzyska utraconą 
w czasie urlopu wypoczynkowego zdolność zginania nóg bez syczenia z bólu. 
Bo, jak wiadomo, odpoczynek służy głównie wzmocnieniu ciała.

Zamiast wycieczki górskiej decydujemy się na mało skomplikowaną wypra-
wę autobusową do Nowego Targu. Zwierz, co prawda, wiele razy w Nowym 
Targu był, ale kiedy autobus zajechał na nowiutki dworzec autobusowy, Zwierz 
zdał sobie sprawę, że cały czas miał w głowie jako stację docelową Nowy Sącz, 
a nie Nowy Targ. Nie śmiejcie się ze Zwierza – połowę nazwy zapamiętał do-
brze! W każdym razie Nowy Targ okazał się dla Zwierza miejscem, które jakoś 
nieszczególnie zapisało się w jego pamięci, bo po wyjściu z autobusu nie miał 
pojęciam gdzie się udać. Na całe szczęście krótkie pytanie pozwoliło Zwierzowi 
zanurzyć się w plątaninę niewielkich ulic prowadzących do ryku. W Nowym 
Targu, jak w wielu mniejszych polskich miejscowościach, byłoby naprawdę cał-
kiem ładnie i przyjemnie, gdyby nie powszechna skłonność do działań marke-
tingowych. Tak jak Zwierz jest w stanie przetrwać wielkoformatowe warszaw-
skie reklamy i zupełnie mu nie przeszkadzają billboardy, to kiedy idzie ulicą, 
gdzie każdy sklep ma co najmniej cztery szyldy i pięć informacji o promocji, to 
czuje się nieco komercyjnie zaszczuty. Choć z drugiej strony – wydaje się, że 

WYPRAWA NOWOTARSKA  
POD ŁYDKĄ BIAŁO-CZERWONĄ

(WPIS GÓRSKI ÓSMY)
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Zwierz poddał się tej presji, biorąc pod uwagę, ile rzeczy kupił i zmierzył.
Możecie się śmiać ze Zwierza, ale uwielbia on robić zakupy w mniejszych 

miejscowościach. Nie chodzi tylko o ceny (sporo niższe), ale też o to, że tu gdy 
Zwierz wchodzi do sklepu, sprzedawcy chcą mu coś sprzedać. W Warszawie 
taką obsługę znajdzie się najczęściej w sklepach, gdzie nawet chusteczki do 
nosa są dla Zwierza za drogie. Tu wystarczy wejść do sklepu z sukienkami, by 
donoszono wciąż nowe modele, dobierano pasujący do kreacji stanik i znoszono 
buty, by sprawdzić, jak całość sprawdzi się przy obcasach. Wszystko zaś raczej 
z uśmiechem i ochotą. I oczywiście, jest to biznes, ale Zwierz zdecydowanie 
chętniej kupuje w sklepach, gdzie przy kasie ma pewność, że kupił dokładnie 
to, co powinien, a nie to, co mniej więcej się układa. Do tego w mniejszych miej-
scowościach spomiędzy tandety często można wyłuskać rzeczy ładne i stylo-
we, które w większym mieście znikłyby z wieszaków w błyskawicznym tempie. 
Zresztą chyba powoli zmienia się krajobraz polskiej mody. Kiedyś, przyjeżdża-
jąc do mniejszych miejscowości, na pierwszy rzut oka widziało się że moda nie 
dociera tu równie szybko, co do stolicy. Dziś – zdecydowanie trudniej dostrzec 
te oczywiste kiedyś różnice.

Nowy Targ nie oferuje niesamowitych atrakcji, choć popijanie cydru przy 
odnowionym rynku czy konsumpcja tradycyjnych miejscowych lodów (które 
smakują cudownie i – co najważniejsze – dostępne są w tylko kilku podstawo-
wych smakach, co ułatwia wybór) jest rzeczą niesłychanie przyjemną. Jednak 
dopiero idąc (bardzo powoli) po płaskim, Zwierz zdał sobie sprawę, jak nie-
samowicie bolą go nogi oraz… jak bardzo jest gorąco. Pogoda, jaka dziś była 
w Nowym Targu (a potem w Zakopanem), powinna być zabroniona i to na za-
wsze. Kto wie, może szacowna matka specjalnie tak to ustaliła, by spiekająca 
się Zwierzoskwarka zdała sobie sprawę, że jedyne miejsce, gdzie może znaleźć 
odrobinę ochłodzenia i ucieczki przed tą paskudną pogodą, to góry. Ogólnie 
w czasie tej wyprawy Zwierz zaczął podejrzewać, że wszystkie działania matki 
mają na celu przekonanie Zwierza, że schodzenie do dolin i siedzib ludzkich to 
śmierć i zgroza.

A jeśli już przy modzie jesteśmy. Zwierz od kilku dni z uporem lepszej spra-
wy czyta niemal wszystkie napisy na koszulkach mijających go ludzi. Zgodnie 
z obowiązującą modą, niemal każdy nosi dziś na piersi jakieś hasło czy wezwa-
nie. Sam Zwierz zapewniał w tym tygodniu, że jest zdecydowanie ciekawszy 
w internecie, czy że jego plany podbicia świata zostały chwilowo odłożone na 
jutro. Niemniej większość osób ma przede wszystkim hasła motywacyjne, pełne 
nadziei, zachęcające, by się nie poddawać, walczyć o swoje lub też – najczęściej – 
cieszyć się życiem. I nie ma w tym nic złego, nawet anglojęzyczność tych haseł 
nikomu szczególnie nie przeszkadza. Jedyne, co Zwierza w przypadku tych ko-
szulek uderza, to niesamowity kontrast pomiędzy ich radosnym czy wręcz entu-
zjastycznym tonem a twarzami i zachowaniem mijających go ludzi. Ci wszyscy 
zmachani piechurzy, wściekli na dzieci rodzice czy po prostu zmęczeni turyści 
biegający w koszulkach motywacyjnych tworzą jakiś przedziwny obraz, w któ-
rym rzeczywistość w żaden sposób nie chce nadążyć za modą. Kto wie, może to 
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po prostu próba nadrobienia zachodniego optymizmu. A może nikogo jakoś tak 
szczególnie nie obchodzi, co ma napisane na koszulce. A może zdanie „Życie jest 
niesprawiedliwie i wszyscy umrzemy” jest trochę zbyt banalne.

Co nie zmienia faktu, że po powrocie do Zakopanego podreptałyśmy na 
targ produktów regionalnych. Wielce zabawna to impreza, gdzie obok siebie 
sprzedaje się oscypki i sery lokalnego wyrobu (które sprzedawcy zachwalają 
językiem największych znawców kulinarnych trendów) i wina zdecydowanie 
nieregionalnego wyrobu (choć kto wie, może klimat przy tych upałach tak się 
zmienił, że powrócą do nas winnice nie tylko w okolicach Zielonej Góry). Co 
prawda, na scenie tańczy zespół ludowy, ale zdecydowanie lepiej słychać po-
pową muzykę, a największe kolejki ustawiają się do stoiska z egzotycznymi 
przyprawami i świeżo paloną kawą. Z boku stoi ubrana w strój ludowy góralka, 
która odpowiednio posługując się gwarą, wygłasza podziękowania dla spon-
sorów. Zwierz postanowił wpasować się w tą synkretyczną atmosferę święta 
i kupił sobie piękne sutaszowe kolczyki. Z kotwicami.

Nad gazetką (kawa i gazeta powinny być obowiązkową częścią każdego urlo-
pu) matka z absolutnym obrzydzeniem stwierdza, że licznik wskazuje tylko 
siedem kilometrów. Taka potwarz nawet w dniu relaksu i regeneracji – siedem 
kilometrów to jak po bułki. Zwierz wzdycha ciężko (wszak ma plecak pełen 
łupów), ale daje się przekonać krótkim odpoczynkiem do kontynuowania spa-
ceru. Zwłaszcza że matka ma podstępny plan – prowadząc Zwierza pozornie 
w dół, podprowadza go pod początek ulicy Chałubińskiego. Turystów tu nie 
ma, podobnie jak sklepów. Są za to piękne domy. Zwierz nie ma pojęcia, kiedy 
je zbudowano, ale, przyglądając się ich architekturze i poczerniałemu już nieco 
drewnu, stawia, że musiało być to w latach, kiedy do Zakopanego przyjeżdżało 
zdecydowanie mniej ludzi, a nie wszystkie szlaki w Tatrach były już wytyczo-
ne. Idąc wyżej, znajdzie się po prostu sporo ładnej zakopiańskiej architektury 
i kilka zupełnie niepasujących do krajobrazu bloków. Zwierz który do bloków 
nic nie ma, ale zawsze zastanawiał się, jak mieszka się w bloku w miejscu, 
gdzie wszędzie z okien widać spadziste dachy domków jednorodzinnych. Latem 
może się zazdrości ale zimą można z satysfakcją spoglądać na tych wszystkich 
posiadaczy odśnieżających podjazd. Kiedy wieczorem siadamy na kolację (Ku 
naszemu zaskoczeniu mniejsza ilość ruchu zaowocowała większym głodem. Na 
całe szczęście zupa dnia to pomidorowa.), wskaźnik aktywności pokazuje że 
dziś przebyłyśmy kilometrów czternaście. Zwierz coraz częściej myśli o dniu 
wyjazdu zastanawiając się w jakim stanie będzie opuszczał Zakopane. Jeśli po-
ziom kontuzji Zwierza będzie się utrzymywał, Zwierz będzie potrzebował jakie-
goś długiego odpoczynku po tym urlopie. Spoglądając na swoją matkę, Zwierz 
ponownie ma wrażenie, że to był plan od początku. Wszak co to za urlop, po 
którym nie wraca się absolutnie skonanym do domu z jednym marzeniem. Nie 
wyrobić dziennej normy kroków.

PS. Zwierz myśli o jutrzejszej wycieczce w góry z lekkim entuzjazmem. Na 
pomoc.
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Dziś ponaglenia matki rodzicielki wyrywają mnie ze snu, w którym gło-
suję nad nową ustawą o ochronie zdrowia. Nie wie Zwierz kto układa 
scenariusz jego snów, ale czas przestać mu płacić. Dzisiejsze plany są 

naprawdę mało zaawansowane. Wszak kończy się urlop, a wraz z nim wygasa 
nieco potrzeba bicia rekordów tempa w pokonywaniu szlaków czy wynajdy-
wania nowych, nieznanych nam wcześniej dróg. Pozornie.

Stawiamy się pod kolejką na Kasprowy z odpowiednim wyprzedzeniem, ale 
okazuje się, że w dzień świąteczny obowiązują surowe zasady, więc do kolejki 
wsiadamy dopiero wtedy, kiedy przychodzi nasz czas. Matka rodzicielka jest 
nad wyraz (niepokojąco wręcz) spokojna i zapewnia Zwierza, że przy dzisiej-
szych planach prostego zejścia w dół nie ma się co śpieszyć i mamy w ogólne 
mnóstwo czasu. Zwierz musi przyznać, że dawno nie był tak zaniepokojony 
zachowaniem matki rodzicielki. Chyba jedynym bardziej niepokojącym zda-
niem byłoby coś w stylu „Tak, tu są naprawdę piękne widoki, posiedźmy tu 20 
minut” (jak wiadomo, oglądanie widoków powyżej pięciu minut jest, zdaniem 
matki, rodzicielki sprzeczne z naturą). Zwierz, mocno zaniepokojony, cyka 
zdjęcia, uśmiecha się i ma wrażenie, że może tego ostatniego dnia zdarzył się 
cud i szacownej matce wysiadła chęć marszu.

Och, jakie naiwne są Zwierze, och, jakie przewidywalne są szacowne mat-
ki. Kiedy dochodzimy do drogowskazu, matka rzuca okiem i pozornie suge-
ruje (pozornie, bo w sugestii brzmi coś podobnego do rozkazu), że zamiast 
po prostu iść w dół jak jacyś turyści, pójdziemy granią do przełęczy Lilowe. 

PONAD GÓR OMGLONY SZCZYT
(WPIS GÓRSKI DZIEWIĄTY ) 
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Zwierz właśnie był zbyt zajęty przepytywaniem pani w pomarańczowej ka-
mizelce z napisem „sędzia”, co tak właściwie się tu sędziuje (okazuje się że 
ultramaraton granią Tatr, o którym jeszcze będzie), by odpowiedzieć na suge-
stię czymkolwiek innym niż skinieniem głowy. Wszak skoro matka rodzicielka 
czuje potrzebę, to Zwierz jakoś automatycznie też potrzebę powinien poczuć. 
Aby nadmiernie nie demonizować szacownej matki, Zwierz musi stwierdzić, 
że był to fenomenalny pomysł. Wystarczy odejść tylko kilkanaście minut od 
Kasprowego, a krajobraz oferuje widoki, dla których warto podsmażyć sobie 
łydki i nieco szybciej oddychać (kogo Zwierz oszukuje – dyszeć jak potępie-
niec). Oto bowiem po polskiej stronie rozciąga się widok niesamowity, magicz-
ny i trudny do opisania.

W dole widać bowiem nie tylko dolinę Gąsienicową, z niewielką dymiącą 
chatką, czyli Murowańcem, ale przede wszystkim widać jeziora. Największe 
z nich, oglądane z góry, wydaje się najpierw zupełnie czarne i ponure. Dopiero 
kiedy zejdzie się nieco niżej, widać, że ma ono intensywnie turkusową bar-
wę, która koło brzegów przechodzi do żółtego – jak Zwierz podejrzewa, tam 
na dnie muszą być białe kamienie. Jednak najpiękniejszy widok roztacza się 
przed oczyma Zwierza w chwili, w której ciemna chmura powoli przesuwa 
się nad jeziorem i czerń ustępuje miejsca kolorowi w przeciągu kilku minut. 
Kiedy Zwierz odrywa w końcu wzrok od tego spektaklu i patrzy przed siebie 
w kierunku Świnicy, widzi jedynie ciemne skaliste szczyty i jasną drogę pro-
wadzącą ku nim granią. W tym jednym momencie dziwnie chętnie ruszyłby 
tym jasnym szlakiem przed siebie, żeby znaleźć się w tym ciemnym miejscu, 
które tak ciągnie. Powstrzymują go trzy rzeczy. Przede wszystkim matka ro-
dzicielka, która zwraca uwagę, że Zwierz ma skłonność do omdleń, po drugie, 
pogoda zaczyna się nieco psuć, no i najważniejsze – czar chwili czarem chwili, 
ale nie ma wątpliwości, że tam dalej jest pod górę. I to bardzo. Zwierz może 
być zauroczony, ale nie jest szalony.

Zaledwie kilka minut po tym, jak zaczynamy dość ostro schodzić w kierun-
ku Doliny Gąsienicowej, zaczyna padać. Deszcz górski wywołuje w człowieku 
zupełnie inną reakcję niż deszcz w nizinach. Oto bowiem można na siebie 
założyć koszmarnie brzydką plastikową, jednorazową pelerynkę, w której 
Zwierz i matka wyglądają mniej więcej jak krasnoludki. Peleryna grzeje, ale 
trzeba przyznać, że ani jedna kropla nie jest się w stanie przez nią przebić. 
Ten idiotyczny strój sprawia, że nagle deszcz staje się jakąś dziwną przygodą. 
Wyzwolenie, jakie daje wyglądanie absolutnie idiotycznie (serio Zwierz wy-
gląda jakby chciał być smerfem), sprawia, że deszcz z uciążliwego nie staje 
się może zabawny (trzeba wszak pilnować kroku, by nie poślizgnąć się na mo-
krych kamieniach), ale sprawia, że atmosfera wycieczki się zmienia. Mimo że 
przez pewien czas po prostu pada, można się niemal poczuć jakby walczyło się 
z naturą. Cała zabawa kończy się jednak, kiedy słyszymy głuchy pomruk gro-
mu. I ponownie, burza której Zwierz boi się w nizinach, ale która nie stanowi 
tam jakiegoś większego zagrożenia, w górach staje się powodem, by przyśpie-
szyć kroku i porzucać dalsze plany.
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Na całe szczęście zbliża się nasze Rivendell, czyli schronisko w Murowańcu, 
które widać z daleka, a słychać w całej dolinie. Głównie za sprawą mokrych, 
zziajanych i gnających ultramaratończyków, którzy kiedy, padnięci, dopadną 
schroniska, są witani brawami i entuzjastycznymi okrzykami. Zwierz ich po-
dziwia – trasa ma 75 kilometrów. Z drugiej strony – serio, jak bardzo trzeba 
mieć nie po kolei w głowie, żeby biec 75 kilometrów przez góry. W samym 
Murowańcu deszcz i nadchodząca burza sprawiają, że zwykle turystyczna at-
mosfera sobotniego spaceru zamienia się w coś zdecydowanie bardziej cha-
rakterystycznego dla gór. Stłoczeni w jednej sali turyści czekają aż pogoda 
się zmieni – albo lunie, albo się wypogodzi. Plany się zmieniają, mapy lądują 
na stołach, a herbatę pije się w ilościach przemysłowych. Obok Zwierza i sza-
cownej matki siada rodzina z dwiema córkami i już po chwili wymieniamy się 
doświadczeniami z wycieczek górskich i z niechęcią patrzymy na grupę, która 
zarezerwowała niewielką salkę i teraz niegrzecznie przepycha się do niej jak-
by schronisko należało tylko do nich. Takie spotkania w schroniskach, zda-
niem Zwierza, są jednym z powodów, dla których warto się męczyć, wcześnie 
rano wstawać i biegać po górach. Zwierz nie zna wielu innych miejsc, gdzie 
ludzie tak łatwo nawiązują kontakty. A tu – skoro wszyscy czekamy na deszcz, 
właściwie nie musimy się znać, by porozmawiać.

Burza przechodzi bokiem, mocząc tych, którzy wybrali się wczoraj na Gie-
wont. Szacowna matka i Zwierz ruszają w kierunku Kuźnic, tym razem drogą, 
którą ostatnio wchodziły. Idą dość wolno, bo do listy licznych kontuzji Zwierz 
może dopisać jeszcze fakt, że coś sobie zrobił z kostką i boli go przy każdym 
stąpnięciu. Kontuzja nie jest duża, ale jeśli doliczy się do tego z natury wolne 
tempo schodzenia Zwierza (cud nad cudami – w górę Zwierz gna, w dół się 
wlecze), dochodzimy do końca wycieczki w godzinie zdecydowanie obiadowej. 
Wychodząc z parku narodowego – do którego nie wróci wcześniej niż za rok – 
Zwierz zastanawia się, co takiego jest w górach. Zwierz jest bowiem, podobnie 
jak dwie dziewczynki spotkane w schronisku, pewien, że mimo całego maru-
dzenia chciałby tu w przyszłym roku wrócić. Ostatecznie Zwierz dochodzi do 
wniosku, że wszystko w górach jest takie dobre, bo jest inaczej. Gdzieś tam na 
szlaku istnieje magiczna granica, za którą nie mają prawa przejść zmartwienia 
z dołu. Człowiek tego nawet nie zauważa, ale pomiędzy jednym a drugim cięż-
kim oddechem, i przekleństwem formułowanym pod adresem szacownych ma-
tek, zapomina się o rzeczach zwykle spędzających sen z powiek. Internet i jego 
spory wydają się tu równie odległe co najwyższe szczyty, głos polityków jakoś 
się tu rozmywa, a żaden szef nie ma tu zasięgu. Może to za sprawą prostego 
faktu – wskazanego przez szacowną matkę rodzicielkę – że w górach widzi się, 
że są one wiecznie, w przeciwieństwie do wszystkich codziennych zmartwień 
właściwych nizinom. A może nie ma w tym magii i metafizyki, a jest zwykłe 
zmęczenie i wysiłek, które skutecznie odciągają uwagę od spraw mniej waż-
nych niż kolejne kroki w górę. Niezależnie od tego, jaką interpretację przyjmie-
cie, pewne jest, że dla zachowania higieny psychicznej należy raz na jakiś czas 
jeździć w góry. Nawet jeśli opłatą za leczenie jest łażenie pod górę.
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Wieczorem kiedy siedzimy w naszej PRL-owskiej knajpie przy hotelu 
i grzecznie (bo jutro podróż) popijamy herbatę zamiast piwa, licznik wskazuje 
16 kilometrów. Zwierz dałby głowę, że przeszedł zdecydowanie więcej. Choć 
nie powinien narzekać, z nieznanych powodów krokomierz szacownej matki 
Zwierza pokazał dziś, że przeszła ona tylko kilkadziesiąt kroków, a czas jej 
wysiłku wynosił zaledwie pięć minut. Matka Zwierza obraża się na swój kro-
komierz i grozi mu, że go odinstaluje. Tymczasem krokomierz ma jak najbar-
dziej rację. Zwierz jest prawie pewny, że krokomierz odkrył sekret szacownej 
matki Zwierza i nie policzył jej kroków niewymagających od niej żadnego wy-
siłku. Co z tego, że łaziła przez piętnaście kilometrów, jak najwyraźniej w cza-
sie całej wyprawy zmęczyła się tylko przez pięć minut. Logiczne!

Walizki spakowane i, chcąc nie chcąc, Zwierz musi opuścić Zakopane. Jutro 
pewnie będzie miał na sobie już normalne ciuchy, które wcale nie nadają się 
na górskie wycieczki (ale Zwierz dobrze w nich wygląda), a buty za kostkę 
wylądowały w torbie. Jeszcze trochę i Zwierz nie będzie miał w zasięgu wzro-
ku żadnej góry, a za kilka dni zapomni, że istnieje inne w górę i w dół niż to 
pokonywane w jego bloku windą. Kto wie, może to jest dobry sposób. Schować 
górskiego Zwierza głęboko w sobie. Niech śpi, zanim znów będzie potrzebny. 
Szacowna matka narzeka trochę, że niby tyle dni byłyśmy, a właściwie nigdzie 
nie weszłyśmy. Zwierz ma nadzieję, że to tylko szacownej matki tryb górski. 
Tymczasem na razie Zwierz idzie cichaczem na zawsze wyłączyć matce kro-
komierz.

PS. Burze i gromy to nic, Zwierz dziś po raz pierwszy od początku wypra-
wy zjadł mięcho! I to jakie, stek! Ale niech to nie będzie dla was największą 
rewelacją. Stek kosztował 29 zł. Jeśli Zwierz nie dożyje jutra, wiecie z jakiego 
powodu zszedł.

PS2. Co do ultramaratończyków to cienkie Bolki, ludzie ze schroniska 
w Murowańcu opowiadali, że tydzień temu natknęli się na takich, co po Be-
skidzie biegali 90 kilometrów. Źle się dzieje w państwie polskim.
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Urlop. Nareszcie! – chciałoby się zakrzyknąć z radości i z rozwianym 
włosem biec na spotkanie przygody. Sekundkę. Jakiej przygody. Jest 
5:30 rano, autobus startuje, co prawda, o siódmej, ale trzeba się do 

niego dostać. I jechać. Siedem godzin w autobusie. Ale nagroda jest wielka, bo 
pod koniec podróży jest się tam, gdzie się być powinno. W górach.

Autobus jest wyładowany po brzegi. Trudno się dziwić, z okazji Światowego 
Dnia Młodzieży okolice Krakowa zamieniły się w komunikacyjną twierdzę. 
A może nie twierdzę, tylko samotną wyspę. W każdym razie pociągów do Za-
kopanego nie ma, samochody – jeśli zbłądzą – mogą zaprowadzić w sam śro-
dek modlitewnego czuwania. Nie ma wyjścia, trzeba jechać autobusem. Auto-
bus sam w sobie nie jest jakiś straszny. Co prawda, firma Polski Bus uważa 
że 5 minut postoju (dosłownie pięć minut) spokojnie wystarczy by wszystkie 
pasażerki dopadły toalety (nie, nie wystarczy), więc jest to siedmiogodzinna 
podróż o suchym pysku, ale da się przeżyć. W sumie wiecie, urlop, przygoda, 
czeka świat.

Grupa młodych mężczyzn wsiada w Krakowie i od razu robi dużo hałasu. 
Jest ich więcej niż miejsc, więc, łamiąc wszelkie przepisy, niektórzy siadają 
na schodach. Trudno orzec, jakie są przepisy dotyczące spożycia alkoholu, ale 
spożywają piwko za piwkiem i radośnie podają sobie butelkę coli, która jednak 
sprawia wrażenie nieco cenniejszej niż zwykły napój gazowany. Jest młodość, 
jest alkohol, zaczyna się więc rozmowa. Początkowo wymiana zdań nosi w so-
bie znamiona dobrze pojmowanego genderu, bo panowie rozmawiają głównie 

AUTOBUS, TETMAJER  
I BŁĄD MATRIXA 

(WPIS GÓRSKI PIERWSZY)
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o dzieciach, a dokładniej o małych dzieciach, których – jak można wywnio-
skować – są świeżymi ojcami, wujkami czy opiekunami. Z dzieci rozmowa 
przechodzi na psy, a właściwie na kontakty dzieci z psami i co należy mieć 
pierwsze: dziecko czy psa. Troska o psychikę psa nakazuje poczekać z za-
kupem, aż już ma się dziecko, bo wtedy pies nie musi się przyzwyczajać do 
nowego domownika.

Im więcej alkoholu tym większych rumieńców nabiera rozmowa. Dwóch 
panów omawia ambicje literackie jednego z nich. W rozmowie padają piękne 
zdania takie jak „Zostać, kurwa, literatem we współczesnych czasach to szla-
chetna ambicja” albo „Zastanów się, kto teraz, kurwa, czyta książki, kurwa. 
Spójrz na swoich znajomych, kurwa, sięgną po Szymborską, kurwa, albo po 
Tetmajera, ale nie czytają”. Koło Tetmajera odłożyłam książkę i już zaczęłam 
regularnie podsłuchiwać, bo – Bóg mi świadkiem – rzadko Tetmajer występuje 
koło hiphopowych ambicji. Ogólnie Tetmajer rzadko występuje w rozmowach. 
Dyskusja jednak staje cię coraz bardziej zajadła, bo panowie pokłócili się już 
dokumentnie, czy kardynał Dziwisz miał prawo wydrukować prywatne notat-
ki papieża, mimo że ten wyraźnie poprosił o ich spalenie. Pijacki charakter 
rozmowy jest zachowany, co pewien czas rozważanie dylematów moralnych 
przerywają hermetyczne pijackie przyśpiewki. Panowie mają bardzo różne 
zdania („Czasem odnoszę wrażenie, że nie bronisz swojej religii, tylko kon-
kretnych jednostek”, polemizuje jeden, gdy słyszy, że papież był zbyt ważny, by 
spalić jego papiery). Ostatecznie rozmowa (w której słowo „kurwa” stanowiło 
piękny przerywnik) kończy się pięknym zdaniem: „Widzę, że męczę cię tą roz-
mową, w takim razie się wycofuję” (tu pan płynnie przeszedł na przyśpiewki).

W kontrze do filozoficznych dysput z końca autobusu na przedzie trwała 
dyskusja kulturalna, głównie o tym, jak doskonałym filmem są „Bękarty woj-
ny”. Tu panował powszechny zachwyt, do momentu, kiedy jeden z uczestni-
ków dyskusji (zaraz po pijackiej próbie odśpiewania „Stary niedźwiedź mocno 
śpi”) stwierdził, że jest zawiedziony swoją żoną, która za filmem nie przepa-
da, ponieważ było w nim za mało akcji i co to w ogóle znaczy „za mało akcji”. 
Należy tu jednak dodać, że powyższe zdanie zostało – jak każde zdanie we 
wspomnianej dyskusji – obarczone odpowiednią ilością wulgaryzmów. Co cie-
kawe – dla zainteresowanych – gdy doszło do tematów politycznych, można 
było się dowiedzieć, że „Fanatyzm, kurwa, to jest zagrożenie, kurwa, nie reli-
gia, kurwa, jak taka starsza pani oddaje, kurwa, emeryturę na Radio Maryja, 
kurwa, to jest to fanatyzm. Kurwa”. Potem następował prowadzony w tym 
samym stylu wywód odnośnie do tego, jak muzułmanie pozytywnie odnoszą 
się do Jezusa. Trzeba przy tym przyznać, że przywoływaniu tej argumentacji 
towarzyszyły kolejne śpiewy, których hermetyczność przekraczała już wszel-
kie normy. Panów jednak nikt nie uciszał, i można byłoby dojść do wniosku, że 
jest to zachowanie powszechnie przyjęte.

Kiedy autobus w końcu z godzinnym opóźnieniem (trasam którą wybrał kie-
rowca była bardziej krajoznawcza, z czego można wnioskować, że Zakopianka 
robiła to samo, co zawsze robi Zakopianka – stała) dowlókł się do Zakopanego, 
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większość pasażerów poderwała się, by wysiąść i zakosztować tego cudu, ja-
kim jest powietrze. I właśnie wtedy jeden z młodych mężczyzn ze wspomnia-
nej grupy wygłosił dość długie expose o tym, że ludzie w Polsce zupełnie nie 
umieją wysiadać ze środków komunikacji i zamiast spokojnie poczekać i wy-
puścić ludzi z dolnego pokładu albo przynajmniej spokojnie poczekać na swoją 
kolej, rzucają się wszyscy naraz do drzwi, tworząc tłok i zamęt. Dodał przy 
tym tonem refleksyjnym, że być może udałoby się ten zwyczaj wyplenić, ale 
to dopiero kiedy zejdzie z ziemskiego łez padołu pokolenie urodzone powyżej 
roku 70. Najwyraźniej słowa te, płynące z głębi zamroczonego alkoholem ser-
ca, wpłynęły na pasażerów, bo grzecznie wypuścili ludzi z pierwszego pokładu, 
a potem ustawili się w najlepiej zorganizowanej kolejce, jaką Zwierz widział, 
wysiadając z Polskiego Busa. Panowie zaś znikli tak szybko, jak się pojawili 
i buszują teraz gdzieś po podnóżu gór, łącząc kulturalne dyskusje o moralno-
ści z nadmiernym spożyciem alkoholu. A mówi się, że inteligencja porzuciła 
Zakopane. Zwierz zastanawia się, czy nie stał się ofiarą błędu Matrixa – był 
to bowiem jeden z tych przypadków, gdzie Zwierz nie był absolutnie w stanie 
określić, z kim miał do czynienia. Istnieje możliwość, że gdzieś w programo-
waniu świata udało się połączyć pijacką grupę młodych mężczyzn i lokalny 
klub dyskusyjny.

Było to zjawisko na tyle fascynujące, że w jego obliczu bladł cały późniejszy 
dzień, który, jak zwykle, kiedy Zwierz znajdzie się u podnóża gór, przebiegał na 
radosnym bieganiu w kółko, kupowaniu plecaka (w plecaku Zwierza pojawiła 
się dziura w dnie, co znacznie obniżało jego atrakcyjność), piciu piwa z wido-
kiem na panoramę gór (to jeden z tych drobnych zwyczajów, którego Zwierz 
nie zarzuca, bo uważa, że dopiero wtedy zaczyna się urlop) i próbie przebicia 
się przez Krupówki bez zabicia kogokolwiek (w Zwierzu budzi się żądza mor-
du). Co prawda, w pokoju hotelowym Zwierz czuje się zupełnie jak u siebie, 
bo pokój jest trochę wielkości szafy, ale za to za oknem są góry, a Zwierz pisze 
wpis z widokiem na Giewont, więc naprawdę nie sposób na cokolwiek narze-
kać.

PS. Zwierz był dziś świadkiem ciekawego zjawiska – otóż stanął w kolejce 
po bilety na Gubałówkę (nie cierpię wchodzić na Gubałówkę, zresztą po ośmiu 
godzinach podróży nie miałam na to ochoty) – kolejka długa. Nad kolejką na-
pis „Nie musisz stać w tej kolejce, bilety do kupienia w biletomacie”. Rzeczy-
wiście, jeden biletomat oblężony. Drugi pusty. Zwierz podszedł, kupił bilety. 
Kolejka stała dalej. Nikt nie ruszył za nim.
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Jest siódma, a matka każe mi wstać, bo jak nie wstaniemy, to nam góry 
zadepczą i tyle będzie z odkrywania piękna przyrody. Mam ochotę po-
wiedzieć jej w dosadnych słowach, co sądzę o pięknie przyrody o siódmej 

rano, ale zwlekam się z łóżka, bo nie chcecie widzieć karzącego wzroku matki 
Zwierza, która przebiera nogami, by wyruszyć w góry.

Jako że wszystkie podręczniki wypraw górskich każą się aklimatyzować, to 
ruszamy do dolinki. Wiadomo, że jeśli przebiegnie się lekkim truchtem wcze-
śnie rano przez Kościeliską, to człowiek jest zaaklimatyzowany. Tak przynaj-
mniej twierdzi matka Zwierz, a Zwierz, goniąc ją, nie polemizuje, zwłaszcza 
że jest po płaskim, a w górach najpiękniej jest, jak jest po płaskim. Idziemy 
więc, bo ogólnie Dolina Kościeliska to jest piękno gór gratis, czyli człowiek się 
zupełnie nie zmęczy, a jest pięknie. Co więcej, mimo że to jedna z najpopu-
larniejszych dróg w Tatrach, to wcześnie jest tam pusto i nawet można by się 
pokusić o stwierdzenie, że matka Zwierza ma rację, że tłum jest, jak się nie 
wstanie wcześnie. Ale nie mówcie jej tego, bo zacznie mnie budzić o szóstej.

Po drodze zatrzymujemy się przy tablicy. Tablice w Polsce ogólnie upamięt-
niają, że ktoś zginął. Taki kraj. Ta tablica upamiętniała istnienie w obrębie 
doliny huty. Odeszłyśmy poruszone. Być może takie tablice są w normalnym 
kraju. Ale w Polsce… w Polsce to nie do pomyślenia.

Po dojściu do Kościeliskiej okazało się że nie jesteśmy jakoś szczególnie 
zmęczone. A dokładniej powiedziawszy, po dojściu do schroniska i konsump-
cji szarlotki (konsumpcja szarlotki jest absolutnie obowiązkowa i nie można 

AKLIMATYZACJA, MORDOR  
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się migać) oraz wypiciu herbaty (herbata jest obowiązkowa, od czasu kiedy 
matka Zwierza tak zarządziła) okazało się, że w ogóle nie jesteśmy nawet 
ruszone wycieczką i chcemy więcej. A ponieważ szlak idzie po prostu dalej, to 
ruszyłyśmy uznając, że wstydu nie będzie, jak gdzieś nie dojdziemy, a przy-
najmniej będzie pod górę. A jak wiadomo, ma być pod górę, bo inaczej matka 
Zwierza czuje się niedowartościowana. Ogólnie niebezpieczna z niej istota. 
Więc idziemy piękną ścieżką, na której nikogo nie ma i można się poczuć, jak-
by wszystkich z Tatr wypędzono, i tylko raz na jakiś czas zbiega ścieżką w dół 
jakiś ultramaratończyk. Zwierz musi wam przyznać, że jak widzi takich ludzi, 
to zawsze ma ochotę do nich podejść i powiedzieć, że naprawdę po płaskim 
łatwiej. Niemniej – co będzie ludziom przeszkadzał.

Tymczasem droga zaczyna iść pod górę i to na dodatek nie za bardzo, więc 
Zwierz nie powinien poczuć się źle, zwłaszcza że z boku szumi strumyk i niesie 
na spalone (co okazało się nieco później) ramiona Zwierza miłą ożywczą bryzę. 
Ale cóż to, w połowie drogi orientuję się, że ja co prawda prę do góry, ale moje 
ciśnienie zdecydowanie odmówiło współpracy i zatrzymało się zdecydowanie 
niżej. Objawy są znane, bo nagle rumianość opuszcza Zwierza, głowa zaczyna 
boleć, ręce się trząść, a nogi… och, nogi proponują żebyśmy zakosztowali pozycji 
leżącej już na zawsze. Nie ma mocnych, trzeba zawrócić. Mina matki Zwierza 
wyraża pół na pół troskę i zawód, że trafiło się jej dziecię felerne, bez genu kozi-
cy, ale nic nie poradzi, bo Zwierz dawno porzucił wagę, w której można było go 
gdziekolwiek zanieść. Schodzimy więc radośnie, powtarzając sobie, że przecież 
nikt się nie musi dowiedzieć, że słabość zastała nas po drodze i w sumie, póki 
komuś o tym nie powiemy, to możemy nawet twierdzić że byłyśmy na Rysach.

Jednak kiedy mijamy schronisko, w którym o tej godzinie jest mniej wię-
cej połowa Zakopanego, chmury przemykają nad otaczającymi dolinę górami 
i dość szybko zaczynają iść przed siebie. Robi się nagle ciemniej i zimniej, 
a ilekroć Zwierz ogląda się za siebie, tylekroć widzi ciemność Mordoru która 
wdziera się w sielskie przestrzenie Kościeliskiej. Wobec takiego obrotu spraw 
uznajemy jednogłośnie, że odwrót był ewidentnym znakiem, że moje ciśnienie 
ma specjalne połączenie z siłami wyższymi i kiedy mnie opuszcza, daje znak, 
że czas się wycofywać. Uznajemy tą wersję za oficjalną, kiedy słyszymy za 
plecami pierwszy grom biegnącej za nami burzy. Jedyne, co mnie niepokoi, 
to mnóstwo osób, które mijają nas, idąc prosto w deszcz. Pocieszam się, że to 
tylko dolina i powrót z niej nie jest ani trudny ani niebezpieczny.

Pan, który przewozi nas z Kościeliskiej do Zakopanego, najwyraźniej chciał 
startować w Formule 1, ale nie przyjęli, go bo za szybko prowadził. Po trzech 
zdrowaśkach jesteśmy już w jednym kawałku w Zakopanem i próbujemy wy-
równać moje siły życiowe kawą. Kawa jest dobra, zwłaszcza że pita na tara-
sie nad jeziorkiem, kiedy Zwierz przez telefon stara się pi razy drzwi ustalić, 
w którym kościele weźmie ślub. Co jest trochę surrealistyczne z punktu wi-
dzenia Zwierza. Niemniej po kawie przychodzi czas na konsumpcję rzeczy nie-
co bardziej stałych, a dokładniej na pożarcie sałatki (celem wyrównania kar-
micznego tych wczorajszych klusek). Spożywanie posiłków zawsze wiąże się 
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z obserwacją socjologiczną, na przykład taką, że anglojęzyczna piosenka, która 
ma rozbawić dwuletnie dziecko niańczone przez całą anglojęzyczną rodzinę, 
przyczepia się do pamięci, a siedzące po drugiej stronie dziecko strofowane co 
chwilę przez matkę nie przeszkadza, w przeciwieństwie do strofującej je matki.

Tu powstaje problem kluczowy, ponieważ dnia zostało strasznie dużo, a Zako-
pane, choć miejscami piękne, dostarcza rozrywki ograniczone. Ponieważ jednak 
chodzenie nam trochę zbrzydło (matka Zwierza wygłasza wiekopomne zdanie 
„W tym roku nie musimy zapieprzać, te siedemnaście kilometrów zupełnie nam 
wystarczy”), wracamy do naszej szafy, dumnie zwanej pokojem, i udajemy się 
na spoczynek. Zwierz ma ambitne plany czytelnicze, ale jego organizm przy-
pomniał sobie, że wstał o siódmej i postanowił naprawić ten fakt. Ton, jakim 
matka Zwierza budzi go po godzinie, pozwala wyobrażać sobie, co by było, gdyby 
Zwierz kiedykolwiek znalazł się w wojsku. Wyruszamy więc na najważniejszą 
wyprawę w ciągu dnia. Na poszukiwanie jakiegoś miłego miejsca.

Nim jednak tam dojdziemy, popełniamy błąd lub najlepszą decyzję dnia. 
Wchodzimy do sklepu sportowego, gdzie wchodzę w posiadanie czapki. Czapka 
przedstawia mopsy, mopsy są zaś w pączkach. Szczęśliwa, robię sobie zdjęcie 
w czapce. Kiedy, zadowolona, pokazuję matce selfie, ta podziwia i deklaruje, 
że sama by nie potrafiła. Wygłaszam więc długi tekst na temat sztuki robienia 
selfie, po czym próbuję matce to zademonstrować. Musicie Zwierzowi zaufać 
na słowo, ale efekty są trudne do opisania. Wystarczy bowiem wycelować te-
lefon prosto w twarz matki Zwierza, by w miejsce osoby o twarzy normalnej, 
a nawet przyjemniej, pojawiła się istota będąca brakującym ogniwem pomię-
dzy człowiekiem a małpą. A właściwie człowiekiem a brzydką małpą. Okej, 
brzydką starą małpą. Co ciekawe, kiedy przerażony tą wizją Zwierz zrobił 
matce swej zdjęcie z boku, wyszła na nim jako osoba bardzo przyjemna, do 
Zwierza podobna i ogólnie taka, jaką Zwierz ma przed swoimi oczyma. Feno-
men powinni zbadać jacyś naukowcy, bo naprawdę to aż trudno uwierzyć.

Naszej sesji fotograficznej, oprócz czapki i śmiechów, towarzyszył też jedne 
z najlepszych drinków jaki Zwierz pił (nazywa się Hugo i miesza się tu pro-
secco i sok z czarnego bzu, a potem podaje je z miętą i cytryną w zmrożonej 
karafce), to pojawiła się tak zwana gastrofaza. Tę zaś postanowiłyśmy zaspo-
koić w szwajcarskiej knajpie (jedząc tam, zgodnie z nazwą, krupnik i moskole) 
przy ulicy hrabiego Władysława Zamyoskiego, gdzie matka Zwierza sycza-
ła przez zęby „Hrabiego. A gdzie konstytucja z 1921 roku?”, udowadniając, 
że możesz zabrać profesora historii z akademii, ale nie zabierzesz akademii 
z profesora. Jedzenie zaś było pyszne, zmrok zapadł i matka Zwierza zaczęła 
planować dzień jutrzejszy. A ponieważ już po aklimatyzacji, to na pewno bę-
dzie pod górę. I nic się na to nie da poradzić.

PS. Dla wszystkich przerażonych opisem matki Zwierza – informacja, że jest 
to wpis przez nią autoryzowany, a nawet poddany korekcie. Dokładniej: sama 
kazała się nazwać „starą małpą”, a kimże jest Zwierz, by z nią polemizować.

PS2. Przyjmuję zakłady, o której jutro obudzi Zwierza matka.
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Ósma. Odpowiedź matki na moje pytanie, która godzina, towarzyszące 
memu przebudzeniu, jest wypowiedziana tonem najwyższej pogardy. 
Gdyby deszcz słuchał mej matki, natychmiast ze wstydu przestałby 

padać, zalewając góry i udaremniając jej codzienny plan wyrobienia normy 
treningowej drużyny chodziarskiej. A tak jest ósma i o tej niesłychanie późnej 
godzinie schodzimy na śniadanie. Bo w góry dziś nie idziemy.

Kto by się spodziewał po matce Zwierza stagnacji, ten najwyraźniej nie wi-
dział jej w wyjazdowym szale. Nicnierobienie, jej zdaniem, opiera się na całej 
serii aktywności, z których każda musi jakoś wynagrodzić to, że się jednak 
w ten deszcz i pluchę nie zapieprza pod górę w ramach odpoczynku. Pierwszą 
z wybranych aktywności był wyjazd do Nowego Targu. Nowy Targ to miej-
scowość, która budzi natychmiastowe poparcie dla ustawy krajobrazowej, 
ponieważ każdy przejaw przedsiębiorczości obwarowany jest tam kilkoma, 
zazwyczaj paskudnymi, szyldami. O ile istnienie jednego szyldu (niezależnie 
od urody) nawet nie dziwi, o tyle jednak zagadką jest, dlaczego właściciele no-
wotarskich przybytków są przekonani, że tylko oblepienie sklepu ze wszyst-
kich stron da jakikolwiek efekt. Jednocześnie Nowy Targ sprawia wrażenie 
miejscowości, która się dość gwałtownie zwija albo cała reszta się gwałtownie 
rozwija, zostawiając Nowy Targ w tyle.

Jednocześnie w czasie spaceru Zwierz miał okazję przetestować swoją teo-
rię hipsterskiej knajpy. Teoria ta, oparta o doświadczenia Zwierza, mówi, że 
obecnie w każdej miejscowości powyżej 20 000 mieszkańców znajdzie się jedna 

DESZCZ, HIPSTERZY I LEŻAK GROZY 
(WPIS GÓRSKI TRZECI)
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hipsterska knajpa. Liczba knajp zwiększa się wraz z wzrostem liczby miesz-
kańców, by osiągnąć trudne do pojęcia stężenie w Warszawie. Teoria okazała 
się słuszna, bo – istotnie – jedna z nowotarskich kawiarni spełniała wszelkie 
zasady hipsterskości, czyli mieliśmy w niej ceglaną ścianę i menu, z którego 
tylko połowę składników dało się zrozumieć, i toaletę, w której wszystko było 
w sposób przemyślany retro (a nie po prostu stare). Całość zaś pozostawiła 
przyjemne, acz nieco surrealistyczne wrażenie, bo po opuszczeniu kawiarni 
nadal było się w tym samym dalekim od hipsterskości Nowy Targu. Niemniej 
Zwierz proponuje zapamiętać zasadę, bo sprawia ona, że człowiek nie usta-
je w poszukiwaniach, póki knajpy nie znajdzie – co oznacza ominięcie wielu 
miejscowych lokali, które oferują co prawda kawę, ale nigdy nie wiadomo, czy 
nie jest to kawa serwowana w zestawie obiadowym z fangą w nos.

Powrót z Nowego Targu Zwierz tradycyjnie spędził na podłodze autobusu. 
Nie jest to bardzo długa tradycja, bo to dopiero drugi rok z rzędu, ale przynaj-
mniej Zwierz nie spodziewał się wiele więcej. Inna sprawa że w autobusie było 
dość cicho i dopiero rzucona w okolicach Zakopanego uwaga kazała zrozumieć 
współpasażerów. Jechali oni z Krakowa już czwartą godzinę, a autobus nabie-
rał jeszcze większego opóźnienia głównie dlatego, że zasadą dróg otaczających 
Zakopane jest, iż nic po nich nie jeździ, zaś wszystko stoi. Być może postój 
nie był aż taki zły, bo Zwierz mógł np. zauważyć, że przy drodze stoi budy-
nek z napisem „Szklane domy” co sugeruje, że Żeromski aż tak strasznie nie 
zmyślał i rzeczywiście są w naszym kraju szklane domy. Jednocześnie muszę 
przyznać, że nadal jestem głęboko zaintrygowana, co naprawdę w ten sposób 
reklamowano. Być może szklane domy.

Po powrocie do Zakopanego i konsumpcji (tym razem podano nam zupę 
w garnku co jest albo bardzo hipsterskie, albo dowodzi niewielkiej ilości ta-
lerzy w knajpie) udałyśmy się do pokoju. I tu pojawił się problem. Jak wiecie 
z poprzednich odcinków naszych przygód, pokój w którym Zwierz przebywa 
z matką, przywodzi na myśl dom rodzinny, czyli jest niesłychanie mały. W po-
koju jest zaś tylko fotel. Fotel zajmuje matka Zwierza (argumentując starszeń-
stwem). Aby jakoś zapewnić równowagę, wpadłam na genialny pomysł posta-
wienia w pokoju leżaka, który ma pełnić funkcję drugiego krzesła. Problem 
w tym, że w czasie pierwszych testów leżak złożył się na powstającej z niego 
matce Zwierza. Spowodowało to utratę zaufania do leżaka i teraz Zwierz nie 
tylko siada na nim ostrożnie, lecz także ostrożnie wstaje. A właściwie próbuje 
się zsunąć, zachowując przy tym blednące resztki godności. Oczywiście, god-
ność ma to gdzieś i opuszcza Zwierza zaraz po deklaracji „uwaga, wstaję”. 
Innymi słowy, jest wesoło.

I właśnie z tego leżaczka wstał Zwierz, zachęcony słowem matki „Chodźmy 
na kawę”. Pomysł dobry, zwłaszcza że przecież urlop i człowiek szanujący się 
nie będzie go spędzał na nicnierobieniu. Hotel Rzemieślnik, nasze miejsce po-
bytu, jest dosłownie dwa kroki od Kurpówek więc trudno uznać to za jakieś 
wielkie wyzwanie. Chyba że wybieracie się na wakacje z matką Zwierza. Ta 
przede wszystkim zarządziła spacer do góry ku skoczni. Potem w dół, potem 
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w bok, potem w dół. A potem Zwierz powiedział nieopatrznie matce, że skoro 
nigdzie dziś nie byłyśmy, to może pójdziemy do sanktuarium. Ogólnie żadnej 
z nas z sanktuariami nie po drodze i istnieje podejrzenie, że matka Zwierza po 
przekroczeniu progu kościoła stanęłaby w płomieniach, ale przynajmniej jest 
cel. Matka Zwierza, napędzana koniecznością, by gdzieś iść, zgodziła się. Po-
szłyśmy więc na azymut. Z azymutu wyszła wyprawa dość ciekawa, bo z jed-
nej drogi musiałyśmy zawrócić, bo zaczynałyśmy się niebezpiecznie zbliżać do 
Doliny Strążyskiej (ewidentnie wewnętrzny kompas matki Zwierza nastawio-
ny jest na góry), zaś druga droga zaprowadziła nas na piękny spacer w kółko 
jakiejś wielgaśnej szkoły. Ostatecznie, korzystając z mapy, socjologicznej za-
sady, że jak gdzieś są ludzie, to musi być cywilizacja, i przekonania, że – co 
jak co – al.e w Zakopanem nie da się zgubić na amen, dotarłyśmy do centrum. 
Tam matka Zwierza radośnie go poinformowała że przeszłyśmy kilometrów 
osiem. Co jest zaskakujące, bo miało nas dzielić od sanktuarium niecałe pięć, 
a nawet tam nie trafiłyśmy. Co ciekawe, cały ten spacer wywołany był też fak-
tem, że znajdująca się w naszym hotelu restauracja PRL postanowiła przyjąć 
nie tylko wystrój z dawnych lat, lecz także sposób funkcjonowania i np. po 
godzinie dwudziestej jest czynna, ale posiłków nie wydaje.

Wieczorem matka Zwierza z niesmakiem oświadczyła, że dziś tylko szes-
naście kilometrów i że jutro to nie ma wymówek i idziemy w góry. Biorąc pod 
uwagę jej ton i stanowczość, nie chciałabym być na miejscu deszczu, jeśli od-
waży się jutro padać. Coś mi podpowiada, że zostanie absolutnie zignorowany, 
a może nawet – potraktowany niegrzecznie. Zwierz zaś chciałby cicho powie-
dzieć, że nie spodziewał się, że wstawanie o ósmej w czasie wakacji będzie 
uważał za szczyt lenistwa.

PS. Piszę, siedząc na fotelu. Matka się nad Zwierzem zlitowała, ale tyl-
ko dlatego, że pisze wpis. W innym przypadku zostałby wypędzony na leżak. 
A tam, jak wszyscy wiemy, Zwierz nie czuje się bezpiecznie.
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Rano nie pytam, która godzina, bo mam wrażenie, że słyszę ciężarówkę 
dostawczą Biedronki, która wycofuje się pod oknem. A to oznacza, że 
jest na tyle rano, by ciężarówki zwoziły produkty do lokalnego dyskon-

tu. Ubieram się więc sprawnie, by nikt nie zarzucił mi braku entuzjazmu (je-
śli we wpisie pojawią się liczne przecinki we właściwych miejscach, znaczy to, 
że Zwierz błaga o pomoc) i kiedy stoję już przy drzwiach pokoju, matka tonem 
pełnym zwątpienia informuje mnie, że śniadania chyba jeszcze nie podają. Za 
wcześnie.

Jak pamiętacie z poprzedniego wpisu, pogoda poprzedniego dnia zachowa-
ła się w sposób skandaliczny. Najwyraźniej siły wyższe przeraziły się surowej 
oceny matki Zwierza, ponieważ dziś pogoda była wymarzona, zupełnie jakby 
siły wyższe podsunęły ją na talerzyku pod nos matki Zwierza, pytając, czy na 
pewno nie za zimno, nie za ciepło, nie za wietrznie. Po aprobacie mieliśmy 
dziś pogodę wymarzoną, czyli słońce świeciło, ale nie za bardzo (co by nie za-
mienić czerwieni ramion Zwierza w purpurę kardynalską), chmurki biegły po 
niebie (ale nie żeby padać, co to, to nie, jak to – z chmur padać, nigdy w życiu!) 
a co pewien czas powiał wiatr, ale na tyle lekki, że nie zniszczył od lat pielę-
gnowanego artystycznego nieładu na głowie matki Zwierza. Co prawda, pogo-
da ta miała jeden maleńki minusik – Zwierz zmarzł dziś tak, jak nie marzł od 
lat wielu, ale to problem Zwierza, bo jego matka, będąca niezarejestrowanym 
mutantem, stwierdziła, że wcale zimno nie jest. Ponoć ludy północy badają jej 
DNA.

STAWY, KOLEJKI  
I MOWY MOTYWACYJNE

(WPIS GÓRSKI CZWARTY)
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Pogoda piękna sprawiła, że matka Zwierza oświadczyła, że idziemy. Błysk 
w jej oku sugerował, że najchętniej zrobiłaby dwie wycieczki po to, by nadrobić 
wczorajszy zupełnie niegodny brak biegania po górach. Ostatecznie wybrała 
wycieczkę do Doliny Pięciu Stawów przez Świstówkę. Zabawa polega na tym, 
że idzie się do Morskiego Oka, a kiedy dusza Zwierza zaczyna z mieszaniną 
szczęścia, nadziei i ulgi wypatrywać schroniska, skręca się bok na szlak, który 
biegnie dwie godziny w górę. O tym, jaki to paskudny kawałek trasy świad-
czy fakt, że spotkaliśmy po drodze osobę, która potrzebowała autentycznej 
interwencji TOPR po tym, jak straciła przytomność. Zresztą osoba ta straciła 
przytomność z tych samych powodów, z których Zwierz co pewien czas musi 
przystanąć na drodze, czyli z powodu nagłego rozwodu z ciśnieniem. Z kolei 
nieco wyżej Zwierz i jego matka napotkały bardzo miłego pana w średnim wie-
ku, który stał na ścieżce, bojąc się iść dalej. Ścieżka w tym miejscu szła przez 
piarg i ogólnie nie sprawiała wrażenia szczególnie niebezpiecznej, ale najwy-
raźniej pan się nieco bał. Zwierz pocieszył go zdaniem „Skoro my przeszłyśmy, 
to każdy przejdzie” i okazało się ono skuteczne. Zresztą z panem widzieliśmy 
się jeszcze nieraz w czasie drogi, za każdym razem zapewniając, że nie czeka 
nas już nic strasznego. W końcu szedł sam, a nie z matką Zwierza.

Jeśli kiedykolwiek szliście w kierunku Pięciu Stawów przez Świstówkę, to 
musicie wiedzieć, że jest to droga podła. Oto człowiek wdrapuje się dość wy-
soko i już ma sam sobie pogratulować i poklepać się po plecach, kiedy okazu-
je się, że przed nim jeszcze jedno podejście. W kategoriach górskich to rzecz 
nietrudna, ale psychologicznie – cóż, Zwierz porównałby to do sytuacji, kiedy 
myślicie, że macie jeszcze jedno ciasteczko, ale zapomnieliście, że już je pożar-
liście. Smutek, rozpacz i beznadzieja. Zwierz doczłapał jednak na sam szczyt, 
prawie tracąc przytomność tylko raz (Objawem rozwodu Zwierza z ciśnieniem 
był w tym przypadku kompletny brak umiejętności wyjęcia kawowego cu-
kierka z opakowania. Choć równie dobrze to mogła być wrodzona dupowatość 
Zwierza.) i dostał – jak to zwykle w górach bywa – nagrodę w postaci widoków, 
takich jakich nie uświadczy się nigdzie poza Śródziemiem. Widzicie, to jest 
jedna z tych zasad chodzenia po górach. Jakby źle nie było, dostaje się potem 
natychmiastową nagrodę w postaci tego, że można sobie na góry popatrzeć 
z góry.

Matka Zwierza twierdzi, że schronisko w Dolinie Pięciu Stawów wyróżnia 
się głównie tym, że zawsze ktoś jest w nim pijany. Patrząc na to, ile piwa kon-
sumowali obecni w nim turyści – jest w tym coś na rzeczy. Ale nic nie równa się 
kolejce do toalety. Oczywiście, do toalety damskiej. Kolejka była, jak to zwykle 
bywa długa, ale tym razem była przejawem równającej ludy świata niespra-
wiedliwości, ponieważ stały w niej przedstawicielki różnych narodów – głów-
nie te, które przybyły na Światowe Dni Młodzieży. Co ciekawe, okazuje się, że 
znudzone dziewczęta zawsze robią mniej więcej to samo – wypominają towa-
rzyszącym im kolegom, że ich brak kolejki do toalety to seksizm, i śpiewając 
(bardzo ładnie) piosenki z filmów Disneya. Zwierz, próbując jakoś zabić czas, 
czytał wszystkie ogłoszenia wywieszone na długim korytarzu. Jedno podbiło 
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jego serce. Zawierało spis busów i informację, że sugeruje się nie liczyć na 
ostatni uwzględniony w rozkładzie jazdy bus. Bardzo to urocze.

Jak się weszło, to trzeba zejść. Niby brzmi jak prosta zasada, ale zawsze 
nieco zaskakuje. Po drodze dwie panie (Zwierz robił im zdjęcia, zapewniając, 
że z aparatem nie zwieje, bo jest zbyt zmęczony) postraszyły nas, że miejsca-
mi ścieżka właściwie płynie, ale matka Zwierza postanowiła zignorować ten 
komunikat. Droga w dół była długa i w pewien sposób nużąca, głównie dlate-
go, że z każdym krokiem ilość pięknych widoków się drastycznie zmniejszała. 
Gdzieś w połowie drogi pojawił się drogowskaz. Tu matka Zwierza postano-
wiła pobawić się w mówcę motywacyjnego, wygaszając zdanie „O, to jest taki 
drogowskaz który mówi,, że jest już niedługo, ale tak naprawdę jest jeszcze 
cholernie daleko”. Jakbyście potrzebowali mówcy motywacyjnego który będzie 
was entuzjastycznie zachęcał do dalszej pracy, to matka Zwierza jest wolna 
w drugiej połowie sierpnia. Może opowiadać dzieciom, że Święty Mikołaj nie 
istnieje i informować waszych pracowników, że nie będzie premii. Bardzo za-
chęcającym tonem.

Problem z mową motywacyjną matki Zwierza był też taki, że rzeczywiście 
droga wiodła jeszcze dość stromo w dół przez las i zdecydowanie jej pokona-
nie zajęło nam więcej niż wskazywał drogowskaz. Kiedy już Zwierz resztkami 
sił postawił stopy na wyasfaltowanej drodze w okolicach Wodogrzmotów Mic-
kiewicza, zdał sobie sprawę, że właściwie do niczego się już dziś nie nadaje. 
I wtedy matka Zwierza wypowiedziała wiekopomne zdanie „Proponuję przy-
śpieszyć”. Widzicie, są takie momenty w życiu człowieka, kiedy doznaje, jak 
to się ładnie mówi, epifanii. Poeci pod jej wpływem piszą wiersze, filozofowie 
publikują traktaty, naukowcy wymyślają genialne twierdzenia. Zwierz doznał 
epifanii na drodze z Morskiego Oka. Jego matka jest autentycznie rąbnię-
ta. Niby ma się te dwadzieścia dziewięć lat, ale jednak trzeba odpowiedniego 
splotu, okoliczności by to dostrzec. Dowodem jednak na to, że matka nie jest 
w tym braku piątej klepki sama, jest fakt, że Zwierz posłusznie przyśpieszył.

Kiedy w okolicach osiemnastej siadałyśmy w końcu na obiedzie, matka 
Zwierza z zadowoleniem spojrzała na konsumowanego kartofla (tak, sztuk 
jeden, to w końcu wakacje, a nie uczta Bachusa) i oświadczyła: „No to możemy 
zjeść obiad bez wyrzutów sumienia, bo dziś coś chodziłyśmy”. Zwierz jednak 
dowiedział się, że mimo naszych wysiłków i biegania w górę i w dół licznik 
wskazuje, że przeszłyśmy kilometrów zaledwie kilkanaście. Zwierz się boi, że 
przed wieczorną kawą matka każe mu biegać w kółko hotelu. Żeby było dwa-
dzieścia. W końcu jest urlop. Zmęczenie, wczesne wstawianie, zimno i ograni-
czona ilość posiłków wliczone w rozrywkę.
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Rankiem Zwierz nie pyta o pogodę, godzinę, stan świata i okolic, bo 
wie, że dziś wymarsz jest punktualny i obowiązkowy. Jeszcze bowiem 
w Warszawie matka Zwierza, nie zważając na zmieniające się warunki 

atmosferyczne, kupiła bilety na kolejkę na Kasprowy. Zwierz musi przyznać 
skrycie, że wizja, że ktoś go pod górkę zawiezie, rozlewa się ciepłem po jego 
zbolałym sercu i jeszcze bardziej zbolałych łydkach. A poza tym, kiedy scho-
dzimy na śniadanie, ktoś już tam jest. Trudno się dziwić, jest ósma piętnaście.

Kolejka do kolejki na Kasprowy jest lepszym miernikiem warunków at-
mosferycznych niż jakikolwiek przekaz stacji meteorologicznej. Obserwując 
tłum czekający posłusznie w kolejce ciągnącej się tylko do podstawy schodów 
(prowadzących do stacji dolnej kolejki), Zwierz ze zdziwieniem konstatuje, że 
gdyby wnioskować po ilości chętnych na przejażdżkę, należałoby stwierdzić, 
że właśnie jesteśmy w środku burzy z piorunami. Zwykle bowiem kolejka cią-
gnie się jeszcze bardziej malowniczo wzdłuż drogi do Kuźnic. Co ciekawe, po-
nownie Zwierz zaobserwował, że tuż obok kolejki stoją zupełnie przez nikogo 
nieoblegane automaty. w których można zakupić bilety od ręki. Co prawda, 
istnieje możliwość, że ich cena jest wyższa niż w kasie, za to dopłata pozwala 
z satysfakcją pomachać tym, co stoją i czekają.

Jazda kolejką na Kasprowy co roku przekonuje Zwierza o tym, że wszelkie 
grzecznościowe formułki i zgodne z mirem społecznym zachowania wyparo-
wują jak sen jakiś złoty, gdy chodzi o wepchnięcie się do wagonika kolejki 
górskiej. W ciągu kilkunastominutowej przejażdżki Zwierz został potrącony, 
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przesunięty i potraktowany plecakiem zdecydowanie częściej, niż zdarza się 
to zazwyczaj. Powód jest, oczywiście, jeden – jeśli nie stanie się przy samej 
szybie, zrobienie zdjęcia będzie trudne. O ile robienie zdjęć Zwierzowi nie 
przeszkadza, o tyle ma wrażenie, że w kolejce górskiej zdecydowanie lepiej 
porzucić fotki zza szyby i cieszyć się samą niesamowitą jazdą, dostarczającą 
ślicznych widoków. Zwłaszcza że tym razem, niczym w najlepszych horrorach, 
widok górskiego zbocza nagle zniknął, podobnie jak dający otuchę widok na 
linę kolejki. Wszyscy bowiem znaleźliśmy się w mlecznobiałej mgle, spomię-
dzy której tylko co pewien czas można było wypatrzeć skały, które zdawały się 
niemal lewitować w mglistej bieli. Efekt niesamowity, tak jakby nagle wszyst-
ko zniknęło, wcale nie przeraża, ale daje miłe poczucie komfortu, jakby ktoś 
raczej otulił kolejkę mgłą niż przesłonił świat. Ale cóż z tego, skoro brak moż-
liwości robienia zdjęć sprawił, że wielu podróżnych, zamiast dostrzec w takiej 
jeździe przeżycie czy nawet trochę przygodę, było zawiedzionych. Mgła bo-
wiem nie wypada dobrze na zdjęciach.

Po osiągnięciu szczytu Kasprowego stało się dość jasne, że jedyna droga, któ-
rą jest sens iść, prowadzi w dół. Bo choć warunki były całkiem dobre, to jed-
nak wybór trasy dłuższej czy trudniejszej w sytuacji, gdy wszelkie widoki, które 
normalnie poruszają do głębi, zostają bezczelnie schowane we mgle. Tak przy-
najmniej racjonalizowała matka Zwierza, choć prawda jest taka, że po prostu 
Zwierz miał minę zbitego mopsa (ewentualnie po prostu mopsa, bo one zawsze 
są smutne) na samą wzmiankę o tym, że miałoby być inaczej niż w dół. Wybór 
drogi okazał się zresztą bardzo trafny, bo po kilku metrach Zwierz i jego matka 
napotkali kozice. Nie jedną kozice, ale całe stado kozic, łącznie z małymi, które, 
nic sobie nie robiąc, skubało trawę. Być może do takiego wypadu skłonił je fakt, 
że wszędzie była mgła, więc trudno je było wypatrzeć. Zwierz stworzył już w gło-
wie całą teorię mglistych kozic, które, korzystając z gorszej widoczności, kryją 
się przed turystami. Niestety, teoria padła, kiedy jedna z kozic po prostu stanęła 
na szlaku. Najwyraźniej kozice po prostu mają ludzi gdzieś.

Droga do Murowańca znana jest Zwierzowi i jego matce dość dobrze i za-
wsze jest mniej więcej taka sama: z góry człowiek patrzy i myśli „ależ to dwa 
kroki”, ale gdzieś po drodze przypomina sobie o istnieniu perspektywy. No 
więc Murowaniec jest nieco dalej, choć nie ma tu powodów do narzekania, bo 
rzeczywiście droga jest piękna i – wbrew wszelkim napływającym do Zwie-
rza informacjom – praktycznie pusta. Spokój spaceru (matka Zwierza z po-
gardą odmówiła tym kilometrom miana wycieczki) zakłócała tylko kolejna 
akcja TOPR, którą Zwierz z matką obserwowały z daleka. To już druga akcja 
w ciągu kilku dni, jaką widział Zwierz, co jest ciekawe, bo w sumie od lat 
jeździ w Tatry, a jeszcze nigdy nie widział interwencji z tak bliska. I teraz py-
tanie czy to przypadek, czy ludzie są mniej ostrożni, a może teraz wzywa się 
TOPR częściej. Trudno powiedzieć, ale trzeba przyznać, że każda interwencja 
z udziałem helikoptera wygląda bardzo dramatycznie, zwłaszcza w dolinie, 
gdzie dźwięk bardzo się niesie i wszyscy turyści zdają sobie sprawę, że obok 
nich komuś udzielana jest pomoc.
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W Murowańcu Zwierz zaproponował, aby – skoro już jesteśmy w połowie 
drogi – udać się drogą, która zawiedzie nas do Murzasichla, gdzie, jak po-
wszechnie wiadomo, jest jedna z najlepszych włoskich knajp w Polsce, prowa-
dzona przez prawdziwych Włochów i podająca pizzę i makarony, dla których 
warto chodzić po górach. Matka Zwierza w swojej łaskawości zgodziła się na 
ten plan, jak Zwierz mniema, tylko dlatego, że dawno nie szłyśmy tą drogą, 
a matka Zwierza lubi przeprowadzać co pewien czas inspekcje tatrzańskich 
szlaków. Ten zaś, trzeba przyznać, wydaje się atrakcyjny tylko wtedy, kiedy 
w czasie spaceru rozmyśla człowiek o tej pizzy, co ją skonsumuje na dole. I tak, 
gnane wizją porządnego włoskiego żarcia jedzonego w ogródku z widokiem na 
szczyty Tatr słowackich, biegłyśmy niemal (okej, szłyśmy bardzo wolno bo nas 
nogi trochę bolą) do Murzasichla. Najwyraźniej jednak zły los nie opuszcza 
Zwierza w górach. Oto bowiem, kiedy w końcu dopadłyśmy drzwi restauracji, 
dopadła nas informacja, że – co prawda – tak, serwuje się tu najlepsze włoskie 
żarcie w tej części Europy, ale z pominięciem wtorku i środy, kiedy nie serwuje 
się nic. Jeśli istnieje głębia rozpaczy to właśnie tam znalazł się Zwierz. Nie ma 
bowiem większego rozczarowania niż być tak blisko dobrego jedzenia, ale nie 
móc się nim posilić.

Jednocześnie nie da się tak łatwo zgasić rozbudzonego zapotrzebowania na 
kuchnię włoską. Zew makaronu jest zbyt silny, by po prostu po powrocie do 
Zakopanego udać się na bladą piersi kurczaka z grilla czy godny pożałowa-
nia ziemniak pieczony. Wobec takiego rozbudzonego zapotrzebowania Zwierz 
postanowił zwrócić się do źródła informacji o wszechrzeczy i zadał interneto-
wi pytanie, gdzie jest dobra włoska knajpa w Zakopanem. Internet usłużnie 
odpowiedział. Zwierz udał się więc pod wskazane miejsce, żywiąc w duchu 
nadzieję, że oto jego życie ma jednak jakiś sens, że słońce jednak wychynie zza 
chmur, że może nie jest tu na ziemi tylko przypadkiem. Niestety, okazało się, 
że życie jest podłe i bezsensowne, ponieważ jedzenie było paskudne. Spaghetti 
aglio, olio e peperoncino zawierało znikomą ilość surowego czosnku, właściwie 
nie zawierało papryczki, za to pływało w oleju. Z kolei risotto z grzybami sma-
kowało jak ryż, który ktoś potraktował kostką rosołową. Innymi słowy, jak coś, 
co mógłby sobie Zwierz ugotować sam. Co nie jest komplementem. Widzicie, 
nie ma dramatu większego nad niesmaczny posiłek w knajpie, bo w sumie 
człowiek tak rzadko ma czas i kasę, by radośnie coś w knajpie skonsumować, 
że kiedy dostaje marne jedzenie, to czuje się zawiedziony. Głównie faktem, że 
stracił jeden posiłek, który mógł być dużo lepszy.

Podłamany całym tym wydarzeniem Zwierz został przez matkę swoją naj-
pierw pocieszony zdaniem „W sumie wydaje mi się, że dość już dziś przeszły-
śmy” (tu Zwierz zaczął się niepokoić, że ktoś podmienił matkę Zwierza na 
jakiś normalny model), a potem wprawiony w przerażenie i stupor, kiedy ta 
sama matka na pocieszenie zaproponowała lody i sama zjadła te o smaku 
oscypka. Widzicie, jeśli coś powinno zostać absolutnie zakazane prawnie, ko-
ścielne i moralnie, to właśnie tworzenie lodów o smaku oscypka. Wydaje się 
to naruszeniem jakichś praw wszechświata, łączenie piękna lodów i piękna 
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oscypka, które – jak wiadomo – należą do dwóch światów – jeden słodkości, 
drugi słoności. Ale to nawet nie jest najgorsze, zaraz potem matka poinformo-
wała Zwierza że jadła wcześniej lody o smaku selera. Zwierz nawet nie miał 
serca jej powiedzieć, że warzyw trzymanych za długo w lodówce nie powinno 
się oficjalnie nazywać lodami. Kiedy po tych wszystkich atrakcjach Zwierz 
bardzo powoli i z wielkim wysiłkiem wstawiał z fotela (to był jednak błąd tam 
usiąść), zdał sobie sprawę, że jutro do towarzystwa jego i matki dołączy świe-
ży narzeczony Zwierza, który najprawdopodobniej nie jest przygotowany na 
to, co go czeka. Jeśli nie zwieje, powinien zostać ze Zwierzem już na zawsze. 
Przynajmniej taki jest plan.

PS. Proszę Zwierzowi nie tłumaczyć, że lody o słonych smakach są dobre. 
Zwierz nie da się przekonać. Na Boga, trzeba mieć jakieś zasady!

PS2. Zwierz dziś ganiał po górach w spodniach na lewą stronę. To ponoć 
oznacza masę pieniędzy. Ale chyba nie w przypadku Zwierza.
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Nie uwierzycie, ale dziś Zwierz nie wstał. Tak, nie przesłyszeliście się, 
kiedy ranne wstawały zorze, matka Zwierza zapytała „Idziesz czy 
śpisz?”, Zwierz stwierdził „śpisz”, odwrócił się na drugi bok i wzgardził 

wycieczką. Na co matka Zwierza wzięła i poszła. Jak można się spodziewać, 
z planu spania do późna nic nie wyszło i już godzinę później Zwierz, ku swoje-
mu zaskoczeniu, szedł pod górę.

Aby wyjaśnić jakim cudem doszło do tego Zwierzowego buntu, niesubor-
dynacji i przejawu własnej woli trzeba dodać, że dziś nie był dzień zwykły. 
Oto bowiem o godzinie czternastej do Zakopanego przyjechał niezdający sobie 
sprawy z czekających na niego niebezpieczeństw świeży narzeczony Zwierza. 
Nim jednak jego pociąg nadjechał do Zakopanego, Zwierz przekonał się, że 
jest beznadziejną ofiarą socjalizacji górskiej. Otóż, znalazłszy się w Zakopa-
nem, Zwierz poczuł się zupełnie nieprzydatny, zwłaszcza, że po przeczytaniu 
wszystkich reportaży w „Dużym Formacie” zostało mu jeszcze mnóstwo cza-
su. I wtedy Zwierz wlazł na Gubałówkę. Trudno jednoznacznie powiedzieć, 
po co to zrobił, bo ani to droga ładna, ani potrzebna, ani trudna, ani w ogóle 
ciekawa. Wydaje się, że gdzieś w Zwierzu zostało jednak zasiane przez matkę 
ziarno zwątpienia, czy można po prostu na urlopie spędzić jeden dzień, na nic 
nie włażąc. Chyba nie.

Zdobycie Gubałówki, połączone z konsumpcją kawy, miało jednak sens, bo 
zabrało Zwierzowi nadmiar czasu. Nie tak wielki, by Zwierz nie był na dworcu 
dwadzieścia minut wcześniej, ale na tyle duży, że Zwierz nie spędził tam całego 

POKEMONY, HARCERZE I POWRÓT 
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dnia. Wcześniejsze przybycie na dworzec zbiegło się z wyjazdem jakichś har-
cerzy na obóz. Zwierz przyglądał się zbierającym się umundurowanym mło-
dym ludziom z pewnym rozrzewnieniem. Wszystkie dziewczęta miały włosy 
zaplecione w warkocze, czarne getry i te koszmarnie niewygodne jasnoszare 
mundurki. Wszyscy harcerze byli tacy młodzi, dziarscy i pewni siebie i robili – 
jak to harcerze – wszystko z obrzydliwym entuzjazmem. Zwierz przez chwilę 
przypomniał sobie, jak, będąc dużo młodszy, chciał być właśnie taką harcerką, 
zwłaszcza jedną z tych z włosami niby związanymi, ale jednak trochę w nie-
ładzie, z mnóstwem odznak na bluzie od munduru i ładnie zawiązaną chustą. 
Oczywiście, wstąpienie do harcerstwa nie zaowocowało przemianą Zwierza 
w idealną harcerkę. Wręcz przeciwnie, ujawniło, że Zwierz się do tego zupeł-
nie nie nadaje, bo jego włosy nie dają się za bardzo zapleść, getry miał zawsze 
nie do pary, nie zdobył chyba żadnej odznaki i jeszcze na dodatek zawsze miał 
poplamiony mundur. Poza tym Zwierz nie nadawał się do żadnych organizacji, 
ponieważ jego natura źle znosi wszelkiego rodzaju regulaminy, które istnieją 
tylko dlatego, że ktoś kiedyś je napisał.

Harcerskie refleksje Zwierza szybko przerwało przybycie świeżego narze-
czonego, który został zaprowadzony do szafy… znaczy, do pokoju, gdzie mógł 
się zapoznać z miejscem na podłodze, które zostało wyznaczone jako miejsce 
jego noclegu. Nie tracąc, entuzjazmu świeży narzeczony, zamiast zwiać, zgo-
dził się na wycieczkę po Zakopanem. Tu do Zwierza i narzeczonego dołączyła 
matka, oświadczając, że co prawda wybrała się tylko na wycieczkę do Muro-
wańca, ale jakoś tak nudno tam było to poszła dalej na Kasprowy i nawet my-
ślała nad Świnicą, ale by za długo to trwało. Zwierz musi przyzna,ć odetchnął 
z ulgą, bo ilekroć wypuszcza matkę w góry, boi się trochę, że dostanie SMS-a: 
„Jestem na Rysach nie wrócę na kolację” czy coś w tym stylu. Co prawda, 
matka Zwierza jest rozsądna, ale wiecie, im wyżej, tym Zwierz coraz bardziej 
wątpi w jej rozsądek.

Ateraz, moi drodzy, Zwierz uraczy was opowieścią o sile miłości. Oto bo-
wiem sama obecność narzeczonego u boku Zwierza sprawiła, że … udało mu 
się naprawić Pokemon Go na swojej komórce! Nie, nie narzeczony naprawił 
Zwierzowi Pokemony, ale sam Zwierz przyjrzał się dokładnie problemom 
i ustawieniom, zdiagnozował problem i już pół godziny później mógł złapać 
więcej nowych Pokemonów niż przez ostatnie tygodnie. Oczywiście, można 
stwierdzić, że była to po prostu próba uniknięcia konieczności konwersacji, ale 
z drugiej strony – skoro już Zwierz wjechał na Gubałówkę (stąd jest najlepsza 
panorama Tatr dla kogoś, kto jeszcze w Tatrach nie był), to chyba przejście 
się po wszystkich Pokestopach w okolicy było jedynym racjonalnym rozwią-
zaniem. I tu Zwierz musi wam powiedzieć, że bardzo opłaca się pojechać do 
Zakopanego, bo tu są super Pokemony. Zresztą Zwierz musi powiedzieć, że 
był dziś świadkiem tego słynnego integracyjnego wpływu Pokemonów. Otóż 
widział takiego samotnego chłopaczka, który stał sobie sam i przyglądał się 
trzem innym, siedzącym na ławce obok. Widać było, że obie strony się nie 
znają. W końcu ten samotny chłopaczek zebrał się na odwagę i podszedł do 
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tej grupy z pytaniem „Gracie w Pokemony?”, a gdy reszta potaknęła, zaczęło 
się porównywanie zbiorów. Zwierz musi powiedzieć, że zrobiło mu się całkiem 
miło. Jedyne, czego żałował to, że byłoby bardzo głupio, gdyby sam podszedł 
i próbował porównywać swoje zdobycze z ichnimi.

Jednocześnie w czasie spaceru Zwierz musi się z wami podzielić refleksją. 
Otóż wydaje się, że ktoś – niekoniecznie w Zakopanem – wpadł na najlep-
szy pomysł na świecie. Nazywa się to zakręcona frytka. Jest to, moi drodzy, 
smażony na głębokim tłuszczu ziemniak na patyku. Wygląda to zaskakująco 
smacznie i równie smacznie pachnie. Jest to nic więcej i nic mniej jak ziem-
niak na patyku. Pomyślcie, ile kosztuje ziemniak – to jest jakiś znikomy koszt. 
W sumie prawie brak kosztu. Ale już ziemniak pokrojony i przysmażony na 
patyku – kosztuje jakieś dwa, trzy złote. Biorąc pod uwagę, że jedyna inwe-
stycja to olej, coś do pokrojenia ziemniaka i patyczek – możemy uznać, że jest 
to prosta droga do szczęścia i bogactwa. Oczywiście, konkurencja na rynku 
ziemniaków na patyku jest spora i nikt chyba nie zarobił na tym milionów, ale 
nadal Zwierz jest pod wrażeniem, o ile cenniejszy jest ziemniak na patyku niż 
poza nim. Przy czym Zwierz pisze o tym z podziwem i bez złośliwości.

Wieczorny zjazd gwiaździsty w pokoju okazał się bardziej grą w komórki 
do wynajęcia niż zwykłym odpoczynkiem. Krwiożerczy leżak ponownie zebrał 
żniwo, zamykając się podle na świeżym narzeczonym (niemalże słychać było 
mlaskanie), potem przyszła matka Zwierza i oświadczyła że Zwierz ma się 
usunąć z fotela – najlepiej idąc do pobliskiej Biedronki i kupując coś do jedze-
nia. Kiedy Zwierz powrócił i zażądał zwrotu fotela (należy się osobom piszą-
cym), matka Zwierza spojrzała na niego żałośnie, zaś narzeczony grzecznie za-
dał matce pytanie „Przepraszam bardzo, czy Pani jeszcze żyje?”. Teraz Zwierz, 
co prawda, siedzi na fotelu, ale czuje presję, by pisać jak najszybciej, bo matka 
znów czai się na fotel. Czeka nas trzy dni tej wymiany. Za to jeśli narzeczony 
potem zostanie, to chyba może powiedzieć, że przeżył już prawie wszystko. 
Jak każdy, kto był w górach z matką Zwierza.

PS. Nie myślcie, że jutro będzie równie spokojnie, w końcu nawet przybycie 
świeżego narzeczonego nie powstrzyma matki Zwierza.

PS2. Serio tu są wspaniałe Pokemony.
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Kiedy rano zamiast jednego ponaglającego głosu budzą mnie dwa, wiem 
że coś jest poważnie nie tak. Otóż kiedy nie patrzyłam i nie pilnowałam, 
nie tylko moja matka postanowiła mnie obudzić, lecz także przyłączył 

się do niej mój narzeczony. Są na świecie rzeczy niedopuszczalne i budzące 
przerażenie i takim właśnie jest sojusz matki i narzeczonego, którzy popędza-
ją Zwierza, by wstał z łóżka i pognał w góry. Bo przecież już jest po siódmej.

Kto spodziewał się, że obecność narzeczonego złagodzi ambicje matki, ten 
jest w błędzie. Co prawda, poszanowała ona święte prawo aklimatyzacji i, 
zamiast wprowadzać Mateusza na Kasprowy, zgodziła się go tam wwieść, ale 
na tym poprzestała. Tymczasem na szczycie wiało. Nie, „wiało” to złe słowo. 
Ponoć miejscowi mówią, że duje, ale to też brzmi zbyt łagodnie. Zwierzowi 
przypomniało się jedno słowo, które słyszał głównie w odniesieniu do woje-
wództwa kieleckiego. Otóż na szczytach gór piździło. Inaczej się tego nie da 
opisać, ponieważ wiar z hukiem dmuchał przez cały czas. barwiąc na różo-
wo (a może bardziej na czerwono?) uszy i policzki, wywiewał oddech z ust 
i łzy z oczu. Z jednej strony stanowił on przeszkodę, by cieszyć się widokami, 
z drugiej – jeśli w odpowiednim momencie rozłożyło się ręce, można się było 
poczuć niemal jak w tunelu aerodynamicznym, zwłaszcza gdy wiatr wlatuje 
pod kurtkę i zamienia człowieka w szczęśliwy balonik.

Jednocześnie – wiatr czy nie wiatr – trzeba iść. Droga z Kasprowego do 
Kopy Kondradzkiej to jedno z najładniejszych łatwo dostępnych miejsc w Ta-
trach. Niemal cały czas idzie się tu granią, mając z jednej strony widok na 

WIATR, NIEDŹWIEDZIE  
I SAMOBÓJCY
(WPIS GÓRSKI SIÓDMY)
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dolinę po polskiej stronie, a z drugiej na Tatry Słowackie. To niesłychane prze-
życie, kiedy ścieżka idzie sobie prosto przez miejsca, gdzie grań się zwęża na 
tyle, że krok w bok oznaczałby długą drogę na dół. Kiedy tu wieje, trawy po-
ruszają się tak, że przypomina to falowanie morskich fal i można zrozumieć, 
co mieli na myśli ci, którzy swego czasu ukuli porównanie „morze trwa”. Jest 
w tym coś pięknego, ale i niepojącego jakby coś żyło we wnętrzu góry i od 
dołu poruszało porastającą zbocza roślinnością. Jednocześnie jest tu głośno 
i zupełnie cicho. Wiatr przewiewa uszy i huczy wszędzie dookoła, ale znikają 
codzienne odgłosy wędrówki – chrzęst kamieni, stukanie kamiennych stopni, 
skrzypienie butów, dźwięk plecaka ocierającego się o kurtkę. Kiedy nieco niżej 
wiatr ustaje i nagle te wszystkie odgłosy wracają, można niemal ogłuchnąć.

Sprowadzenie do Zakopanego narzeczonego Zwierza okazało się całkiem 
słuszne – jest on wielce pomocny w podawaniu ręki i przenoszeniu plecaków, 
ale opuściło nas niesamowite szczęście. Otóż matka Zwierza się potknęła. 
Potknięcie się matki Zwierza umknęło, co prawda, jego uwadze – ale pozo-
stawiło niezatarty znak w postaci dziury w spodniach. Matka Zwierza, co 
prawda, zupełnie się całym zdarzeniem nie przejęła – co kazało sugerować, że 
ścieżka czuje się gorzej od niej, ale po powrocie do domu pokazała Zwierzowi 
podrapane kolano. Zwierz nieco zbladł, ponieważ on sam przy takiej kontuzji 
łazi przez dwa dni i sugeruje wszystkim, że pewnie umrze albo co najmniej 
pożegna się z nogą. Matka Zwierza jednak oświadczyła, że nic jej nie boli, rana 
się pięknie goi i w ogóle nie ma o czym mówić. Co ponownie sugeruje, że matka 
Zwierza jest do jakiegoś stopnia mutantem. Na całe szczęście Zwierz może za-
pewnić, że zarówno on jak, i jego narzeczony są zupełnie normalni, bo chodzą 
i łkają, że przybrali bardzo patriotyczne kolory bieli i czerwieni, bo znów dali 
się złapać na złudzenie, że w górach jest raczej chłodno, a tymczasem słońce 
straszliwie pali.

Ponieważ po kilku dniach pobytu w Zakopanem mięśnie nóg, a przynaj-
mniej mięśnie nóg Zwierza, poddają pod wątpliwość możliwość dalszych wy-
cieczek, zamiast zdobywać Czerwone Wierchy, wycofujemy się do schroniska 
pod Giewontem. Droga początkowo idzie tam ostro w dół, by potem nagle wy-
hamować i prowadzić właściwie prosto dnem doliny. Zwykle idzie się tam bez 
emocji, przystając być może na chwilkę, by zadumać się w zachwycie nad róż-
norodnością roślinności wysokogórskich łąk. Tym razem było jednak inaczej. 
Już schodząc, można było dowiedzieć się od innych turystów, że przy drodze 
widać pasące się kozice, nieco niżej – świstaka, który przycupnął na skale 
i wygrzewa się na słońcu, a poza tym między drzewami widziano niedźwiedzia. 
O ile kozy i świstaki budzą uczucia zdecydowanie pozytywne, to sama infor-
macja, że gdzieś w okolicach doliny, którą się idzie, widziano niedźwiedzia, po-
woduje stworzenie w głowie konceptu niedźwiedzia magicznego. Niedźwiedź 
magiczny charakteryzuje się nieludzką szybkością, niechęcią do ludzi i ma 
w życiu jedno zadanie – pożreć ciebie i całą twoją rodzinę. Mateusz dzielnie 
wypatrywał niedźwiedzia magicznego, podczas kiedy Zwierz przygotowywał 
się psychicznie na jego spotkanie, zastanawiając się, czy znajdzie w sobie tyle 
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energii by przed nim uciekać i co ewentualnie powiedziałby na pogrzebie swo-
jej zjedzonej przez niedźwiedzia matki. Poza „Uff”.

Niedźwiedź nikogo nie zjadł, bo niedźwiedzie ogólnie nie teleportują się 
same z siebie i raczej ludzi nie zjadają. Zwierz i jego kompania radośnie zeszli 
z góry, poszli do szwajcarskiej knajpy i tam – trochę w nagrodę, że nic ich nie 
zjadło – spożyli jeden z najlepszych posiłków wyjazdu, jednocześnie zastana-
wiając się, czy nie zakończyć dnia zbrodnią, bo dziecię przy stoliku obok wy-
dawało z siebie dźwięki tak wysokie (nie płakało, tylko piszczało), że wiadomo 
było, że musi do niej dojść. Na całe szczęście wysiłek i niechęć do załatwiania 
papierkowej roboty odwiodły wszystkich od próby uduszenia dziecka (ogólnie 
Zwierz nic do dzieci w knajpach nie ma – nie lubi po prostu wysokich dźwię-
ków). Udało się jednocześnie zjeść wszystko, co nam podano, co nie było pro-
ste, bo zarządcy szwajcarskiej knajpy chyba doszli do wniosku, że ich zadanie 
nie jest wykonane w pełni, jeśli ktokolwiek z restauracji wyszedł, a nie wyto-
czył się, przysięgając, że już nigdy niczego w życiu nie zje.

W tym momencie matka Zwierza oświadczyła, że nie po to sprowadziła 
Zwierzowi narzeczonego na wyjazd, by spędzić w jego (znaczy Zwierza) towa-
rzystwie choć jedną minutę więcej. Spakowała się i udała w bliżej nieokre-
ślonym kierunku z miną sugerującą, że już niedługo spełni się jej największe 
szczęście – znaczy, że odda swoje dzieci obcym ludziom i będzie miała święty 
spokój. Pozostawiony z narzeczonym Zwierz znalazł się w sytuacji trudnej, 
bo ponoć należy z wybrankiem serca rozmawiać. Bogu dzięki, za Pokemony 
i wieczorny seans „Legionu Samobójców”. Dzięki temu (oraz wypitym na Kru-
pówkach drinkom) istnieje możliwość, że Zwierz przeżyje ten wyjazd prawie 
nie zamieniając z lubym słowa. Przecież o to chodzi, nie? A co do „Legionu Sa-
mobójców” (pan w kasie był poruszony, że chcemy bilety na wieczór, skoro za 
pięć minut zaczyna się seans z dubbingiem), to Zwierz jeszcze się nie zdecydo-
wał, ale chyba recenzja będzie dopiero po tym, jak Zwierz zakończy swój cykl 
górski. Bo jednak chciałby z wami jeszcze chwilę pobyć w świecie szczytów, 
wczesnych pobudek i przerażającej matki Zwierza.

PS. Zwierz jest zadowolony, bo położenie narzeczonego w pokoju/szafie pod 
łóżkiem jeszcze nie zaowocowało zwianiem wyżej wspominanego, co dobrze 
rokuje na przyszłość.

PS2. Ale Zwierz mnóstwo Pokemonów złapał!
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Pada – rzekła z samego rana matka, po czym założyła górskie obuwie 
i wyszła. Wcześniej poinformowawszy Zwierza i jego narzeczonego, że 
na ich miejscu wybrałaby się gdzieś do dolinki, bo o dwunastej ma ponoć 

zacząć lać. Zwierz pokiwał głową i odwrócił się na drugi bok.
Nie minęła godzina, a Zwierz i jego narzeczony znaleźli się przed hotelem 

w kurtkach, butach i z dziwnym przeczuciem, że ktoś ich w spacer po dolinach 
wrobił. Istnieje możliwość, że stało się tak na skutek dość skomplikowanego 
mechanizmu, który sprawił, że wytresowany przez matkę Zwierz ma wyrzuty 
sumienia, jeśli nigdzie nie pójdzie, a narzeczony Zwierza chodzi wszędzie za 
nim, jeszcze nieświadom, że w sumie niekoniecznie musi. Poza tym Zwierz 
został przez swoją matkę nauczony, że mżawka nie jest żadnym usprawiedli-
wieniem do zaprzestania chodzenia na wycieczki. Zresztą kiedy Zwierz zmie-
rzał Drogą pod Reglami w kierunku Doliny Strążyskiej, przypomniał sobie 
piosenkę, która ułożył wraz z bratem, kiedy byli na wakacjach z rodzicami 
w Zakopanem wiele lat temu. Piosenka miała tytuł „Już nadszedł czas w bło-
cie po pas iść do dolinki”.

Musicie bowiem wiedzieć, że Ścieżka pod Reglami jest w dni słoneczne 
błotnista, ale w dni deszczowe zamienia się w coś w stylu stojącego jeziorka 
błota. Im więcej wody spływa z góry, tym więcej błota wypełnia ścieżkę. Do 
tego stopnia, że zaradni turyści w niektórych miejscach obchodzą ją bokiem – 
wchodząc głębiej w las. Niestety, tym razem nie zdało się to na wiele, ponieważ 
las – choć dzięki korzeniom drzew nieco łatwiejszy do pokonania – także był 

DESZCZE, OWCE I POŻEGNANIA
(WPIS GÓRSKI ÓSMY)



84

pełen błotka. Zwierz jednak nie martwił się tym za bardzo, bo – po pierwsze – 
ani razu się nie potknął (co w przypadku Zwierza nie jest aż tak oczywiste), 
a po drugie – posiadanie plam z błota na butach i nogawkach spodni czyni 
z każdego górskiego wędrowca człowieka automatycznie bardziej dumnego. 
Nawet jak poszedł tylko na popołudniowy spacer.

Ponieważ motywem przewodnim wyprawy jest obcowanie z naturą, to do 
listy zwierząt, na które napatoczył się Zwierz, należy dopisać owce. Właściwie 
całe stado owiec, wypasane tuż przy ścieżce. Owce nie wyglądały na szczegól-
nie poruszone faktem, że obok nich przewala się całe mnóstwo turystów w ko-
lorowych płaszczach przeciwdeszczowych, choć wszelkie próby wejścia w sta-
do, jakie podejmowali niektórzy co mniej rozważni turyści (bo wiadomo, że nie 
można robić zdęcia owcy, trzeba mieć zdjęcie z owcą, inaczej się nie liczy) były 
przez nie traktowane z niechęcią. Owce po prostu się rozchodziły. Zwierz musi 
powiedzieć, że sam załapał coś na kształt owczej integracji, kiedy, robiąc zdję-
cie jednej wyjątkowo malowniczej owcy, został przez nią dostrzeżony. Owca 
przez dłuższy czas spoglądała na Zwierza badawczo, po czym najwyraźniej 
uznała, że nie stanowi on jakiegoś zagrożenia, bo wróciła do żucia trawy. Co 
ciekawe, stadko to było teoretycznie pilnowane przez psa. Psa, który jakby ni-
gdy nic spał w cieniu i to tak mocno, że Zwierz przystanął nad nim sprawdzić, 
czy na pewno żyje.

Dolina Strążyska to jedno z tych miejsc w Tatrach, do których chodzi się 
wyłącznie na początku (dla aklimatyzacji), a potem wyłącznie wtedy, kiedy 
pada. Nie idzie się tam długo – szybko jakieś pół godziny, wolniej – czter-
dzieści minut. Pod koniec czeka szałas, który doskonale zmęczonemu turyście 
zastępuje schronisko. W niewielkim szałasie można napić się herbaty, a także 
podsłuchać bardzo przejętych młodych ludzi, którzy z mapą w ręku planowali 
następne etapy wycieczki (szli na Kalatówki). Mieli przy sobie kanapki, ksią-
żeczki dla turystów, mapy i w ogóle byli bardzo przygotowani. Ale też trochę 
niepewni, czy aby na pewno zejdą i wejdą, czy nie czeka ich po drodze nic 
strasznego. I tu Zwierz udzielił im rad, poinformował, że na drodze w kierun-
ku Sarniej Skały jest bardzo ślisko bo jest tam glina, ale potem naprawdę nie 
ma się czym przejmować. Kiedy Zwierz udzielał tych rad, zdał sobie sprawę, 
że nie mówi do ludzi równych mu wiekiem, ale do młodzieży o co najmniej de-
kadę młodszej. I że pewnie w ich oczach jest osobą dużo starszą, poważniejszą 
i doświadczoną niż w rzeczywistości. Przedziwny to moment, kiedy człowiek 
uświadamia sobie, że jego zachowanie i w ogóle cała sytuacja, w jakiej się zna-
lazł, stawia go tam, gdzie zwykle (w jego własnym życiu) stały osoby dorosłe.

Być może to właśnie sprawiło, że Zwierz do końca dnia łapał Pokemony jak 
szalony. A właściwie nie, należy tutaj wyjaśnić, że nie łapał ich sam. Widzicie, 
kluczem do sukcesu jest odpowiednie delegowanie obowiązków i zadań. Zwierz 
postanowił więc delegować łapanie Pokemonów na narzeczonego. Okazało się 
to doskonałym pomysłem, bo ten choć nie ma on odpowiedniego telefonu, to 
ma mnóstwo zapału, by w tym celu wykorzystywać telefon Zwierza. Jak na 
razie operacja działa doskonale, bo Zwierz już jest dwa etapy dalej, niż był 



85

na początku wyjazdu, co sugeruje że delegowanie obowiązków – a niekiedy 
nawet przyjemności – jest doskonałym sposobem na to, by szybką drogą zmie-
rzać do sukcesu. Polecam wam wszystkim. A skoro przy poleceniach jesteśmy, 
to Zwierz musi powiedzieć że strasznie żałuje, że dopiero dziś odkrył kawiar-
nię widokową STRH na ostatnim piętrze jednego z budynków przy Krupów-
kach (naprzeciwko kościoła, nad dobrą skądinąd cukiernią Samanta) – jeśli 
zajmie się tam miejsce przy oknie, można przyglądać się z góry tłumom cią-
gnącym przez Krupówki.

Zakopane to ciekawe miasto. Kiedy się do niego przyjeżdża, to spogląda 
się niechętnie na Krupówki, kawiarnie, sklepy z pamiątkami i całą tę górską 
cepelię. Ale kiedy przychodzi ostatni dzień przed wyjazdem, nagle czuje się 
jakąś straszliwą pustkę na myśl, że opuszcza się to miejsce aż na rok. Oczywi-
ście, nie chodzi ani o tłum, ani o koszmarne zdjęcie woskowej figury papieża 
z ciupagą, ani o jakikolwiek inny straszny przejaw miejscowej cepelii. Chodzi 
o sam fakt, że się jest w Zakopanem, a to oznacza, że jest się w górach. A wła-
ściwie – ma się je na wyciągnięcie ręki. Niby każdego ranka Zwierz walczy ze 
sobą (i ze swoją szlachetną rodzicielką), by powstać i ruszyć przed siebie, ale 
prawda jest taka, że nigdzie nie jest się tak wolnym, jak w górach. I nie chodzi 
jedynie o wolność myśli – które z każdym kilometrem w górę stają się mniej 
obciążone codziennymi problemami, pracą, zmartwieniami. Chodzi też o jakiś 
rodzaj fizycznej wolności. Trudno to jednoznacznie określić, ale kiedy stawia 
się kolejne kroki na ścieżce, dbając o to, by się nie poślizgnąć, by wyrównać 
oddech, by tak zaplanować kolejny krok, by było jak najłatwiej podejść, jest 
się dużo bardziej sobą niż na ulicy, gdzie idzie się pomiędzy ulicą a budynka-
mi wyznaczającymi skraj chodnika. I choć zejście z chodnika jest dużo mniej 
niebezpieczne niż opuszczenie szlaku, to jednak w mieście człowiek jakoś nie 
czuje się tak wolny. Zresztą, co tu dużo mówić. Jakby się w górach człowiek nie 
męczył, nie nadyszał, nie natracił przytomności, w ostatecznym rozrachunku 
jest się na szczycie. I choć za każdym razem jest to równie zaskakujące, nie-
wiele jest równie satysfakcjonujących przeżyć w życiu. Mogą ci wręczać dyplo-
my, drukować książki i dawać niezłą kasę. A i tak spojrzenie w dół na ścieżkę, 
którą się właśnie pokonało, daje w jednej chwili więcej radości.

Zwierz wie, że nie kłamie i nie przesadza. Gdyby zliczyć wszystkich ludzi – 
zwłaszcza ludzi pióra – którzy próbowali ująć magię chodzenia po górach, wy-
szłaby lista dłuższa niż kolejka turystów na Giewont. Wszyscy oni doskonale 
wiedzieli, jakie uczucie chcą opisać i jak wyjaśnić, po co wchodzić na góry tylko 
po to, by z nich w końcu zejść. Niektórym udawało się lepiej, niektórym gorzej, 
ale ogólnie – to jedna z tych rzeczy, których trzeba spróbować, bo inaczej… 
cóż, inaczej nie można liczyć na nikogo, że to uczucie dokładnie opisze. Dla-
tego też Zwierz w sumie, mimo koszmarnych zakwasów i wstawiania co rano 
o godzinie dla barbarzyńców, jest wdzięczny swojej szlachetnej rodzicielce, że 
od czasów niepamiętnych ciąga Zwierza po górach. A właściwie to posłusznie 
czeka, aż Zwierz się do niej doczłapie.
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Są rzeczy, których żadnymi innymi zastąpić nie sposób. Jak zachody słoń-
ca nad morzem, masło i widok gór za oknem. I wiem, co mówię, bo piszę 
ten wpis, siedząc w pokoju nieco większym od szafy, za to ze wspaniałym 

widokiem na Giewont. Po rocznej przerwie spowodowanej brakiem wyjazdu 
w góry powraca – lubiany przez czytelników i pisany pomiędzy leczeniem od-
cisków na stopach – cykl górski, w którym Zwierz nadaje z Zakopanego i lęka 
się, że któregoś dnia obudzi się na Rysach.

Pociąg wyjeżdżał z Warszawy czterdzieści pięć minut po godzinie siódmej. 
Nie było więc nielogiczne, by umówić się na dworcu pół godziny wcześniej. 
Czego jednak ani ja, ani moja szacowna matka nie wzięłyśmy pod uwagę, 
to owego mechanizmu, który sprawił, że zawsze, niezależnie od umówionej 
godziny, staramy się jednak zaplanować wyjście z domu tak, jakby przejazd 
z Żoliborza na Dworzec Centralny był równie kłopotliwy, co dojazd na hulaj-
nodze na lotnisko w Modlinie. Innymi słowy, już o szóstej trzydzieści popija-
łyśmy kawę w jednej z dworcowych kawiarni, będąc w niej, a jakże, z godzin-
nym niemal wyprzedzeniem.

W tym roku zdecydowałyśmy się pojechać w góry „Tatrami”. „Tatry” to 
pociąg – jakby nie patrzeć – kultowy, bo wsiadasz w Warszawie, wysiadasz 
w Zakopanem. Każdy ma przy sobie walizkę, do której spokojnie zmieściłby 
połowę rodzinnych dóbr czy też niepokornych członków tej rodziny, i zawsze 
w takim pociągu znajduje się co najmniej jedna zakonnica. Co się w tym roku 
w nim nie znalazło, to wagon barowy – bo, jak wiadomo, klient głodny jest 

W TATRACH NAWET W UPAŁ  
MOŻNA ZMARZNĄĆ

(WPIS GÓRSKI PIERWSZY)
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mniej awanturujący się, bo omdlewa – oraz wystarczająca ilość miejsc na ba-
gaże. Ktoś doszedł do wniosku, że zapewnienie miejsca na bagaż wszystkich 
podróżujących zabrałoby wyprawom z PKP ten cudowny posmak absurdu. Na 
całe szczęście udało się nam upchnąć jakoś walizki i nie musiałam jechać z ca-
łym moim górskim przybytkiem na kolanach.

PKP wyznaje zasadę, że człowiek nigdy nie powinien być pewien, jaka tem-
peratura zastanie go w wagonie pociągu. Jakiekolwiek wcześniejsze poinfor-
mowanie go, czy będzie się smażył, czy marzł, mogłoby zaowocować jakimś 
przygotowaniem, a wszak najlepszy klient to klient niegotowy. W związku 
z tym w najcieplejszy dzień roku w wagonie PKP Intercity „Tatry” było zimno. 
Na tyle zimno, że część osób założyła bluzy. I tak wokół nas gorąc trawił miesz-
kańców naszego kraju, a my, widząc ich tylko zza okna, rozmyślaliśmy, czy 
rękawiczki to nie jest za dużo. Ci, którzy jak szaleńcy zdecydowali się wziąć 
kurtki, teraz mogli się w nie radośnie owinąć.

Zwierz po odespaniu tragicznie wczesnej godziny, o której został obudzony, 
zajął się podsłuchiwaniem osób zgromadzonych wokół. Najciekawsze okazało 
się nasłuchiwanie monologu współpasażerki, która postanowiła wszystkich 
poinformować o całym zestawie problemów zdrowotnych – swoich i swoje-
go dziecka, opisać dokładnie kartę dań w jednej z restauracji (niekoniecznie 
w Zakopanem) i snuć opowieść o tym, jak jej syn, mając sześć lat, pomylił się 
robiąc zakupy. Zdanie jej syna „Dlaczego wspominasz moją największą po-
rażkę?” uświadomiło mi, że jest pewien moment w życiu człowieka, w którym 
błędy popełnione, gdy ma się sześć lat, stanowią chwilową największą życiową 
porażkę.

W chwili, w której nasze stopy dotknęły zakopiańskiego peronu, zaczęło pa-
dać. Istnieje pewna korelacja między moim pobytem w górach a opadami desz-
czu, ale nie będę rozwijać tego wątku, bo mam wrażenie, że stałabym się ofiarą 
numer jeden na celowniku wszystkich speców od turystyki górskiej. W deszczu 
dotarłyśmy do hotelu i zameldowałyśmy się w nim. Ktoś wpadł na genialny 
pomysł, by starego domu wczasowego nie remontować, ale pozostawić go w sta-
nie, w jakim zastała go zmiana ustroju. Teraz hotel przemianowano na PRL 
i dzięki temu wystrój rodem z późnych lat osiemdziesiątych czy nawet jeszcze 
siedemdziesiątych nie jest dowodem na to, że w hotelu zaszły małe zmiany, ale 
elementem tworzącym niepowtarzalną atmosferę tego miejsca. Niemniej w ra-
mach niepowtarzalnej atmosfery udało się nam zdobyć dwa łóżka (a nie jedno 
wielkie, jak się zdarzało) i w sumie bardzo ładny pokój z małym minusem, to 
znaczy klozet się giba na boki. No i jeszcze, jak chciałyśmy wyjąć koc z szafy, 
to jeden okazał się stanowić z nią jedność i za żadne skarby nie udało się ich 
rozdzielić. Rzekłbyś: tragiczna historia dwojga kochanków. Muszę jednak przy-
znać, iż fakt, że taki standard mi nie przeszkadza, traktuję jako potwierdzenie, 
że sława mnie nie zepsuła. Być może to przez brak pieniędzy.

Ponieważ jechałyśmy do Zakopanego pięć godzin, to – jeśli ktokolwiek zna 
matkę Zwierza, może się domyślać – miałyśmy poważne zaległości w zapie-
przaniu. Na całe szczęście w Kościelisku rezyduje w ostatnich dniach brat 
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Zwierza, który zgodził się łaskawie z nami spotkać na ubitej ziemi. Mamy 
wrażenie, że spotkanie było przynajmniej częściowo motywowane faktem, że 
po pierwsze padało, a po drugie – w Kościelisku nie za bardzo jest co robić. 
Ponieważ pierwszy dzień wyjazdu musi obfitować w spotkanie z nieznanym, 
to udaliśmy się na Gubałówkę, by – jak co roku – sprawdzić, jaki jest w tym 
sezonie najmodniejszy i najbardziej idiotyczny gadżet wakacyjny kupowany 
dzieciom. Jakbyście nie wiedzieli, to są to piłki na sprężynce przypinane ka-
rabińczykiem do spodenek dziecka. Wynalazca tej zabawki jest zupełnie jak 
ci, którzy lubią, jak świat płonie, a dokładniej, jak świat potyka się o ciągnącą 
się za dzieckiem piłkę.

Na Gubałówce zaczęliśmy rozważać kwestie prognozy pogody, próbując so-
bie odpowiedzieć na ważne w górach pytanie „Czy będzie lać już zawsze?”. Tu 
natknęliśmy się na poważne pytanie semantyczno-filozoficzne, bowiem oka-
zało się, że aplikacja z prognozą pogody na najbliższe dni odróżnia deszcze od 
opadów. Jak sami rozumiecie – wzbudziło to pewne zainteresowanie i osta-
teczną konkluzję, że opadów może być wiele i niekoniecznie są to deszcze, 
co nie zmienia faktu, że opad czegokolwiek innego niż deszcz w górach nie 
nastraja optymizmem. Człowiek bez optymizmu powinien być przynajmniej 
najedzony, co uskuteczniliśmy, pożerając – wedle płci i doświadczenia – albo 
kluseczki z bryndzą, albo golonkę. Osobiście nie rozumiem, jak można konsu-
mować golonkę, ale gdyby was już coś podkusiło, by to robić, to w Zakopanem 
dają bardzo dobrą w śliwkowo-piwnym sosie.

Kiedy usiedliśmy po wszystkich spacerach i posiłkach na piwo (zdaniem 
szacownej matki Zwierza konsumpcja piwa ma sens wyłącznie wtedy, kiedy 
można zza kufla dostrzec góry) padło zdanie „Mało dziś chodziliśmy, pewnie 
nawet tych dziesięciu tysięcy kroków nie przeszliśmy”. Po podsumowaniu 
okazało się, że kroków było ponad 17 000. Co, jak wszyscy wiemy, nie jest żad-
nym powodem do radości, ponieważ było po płaskim, a jak wiadomo, po pła-
skim – zwłaszcza w górach – się nie liczy. Takie przynajmniej ostatnim razem 
były założenia. Dlatego też Zwierz już się trochę boi nadchodzącego dnia, bo 
przecież jeśli nie będzie deszczu ani innych opadów, to istnieje poważne praw-
dopodobieństwo, że będziemy się starać to tragiczne niedopatrzenie nadrobić.

PS. Odległość, jaka dzieli człowieka od Warszawy, bardzo uświadamia, że 
nie jest tak, że cała Polska żyje wspomnieniami Powstania. Siedemnasta za-
stała nas gdzieś w połowie drogi na Gubałówkę, gdzie jeden z prowadzących 
kram informował drugiego, że przecież to Powstanie to dziś, bo właśnie na 
telefonie oglądał obchody w Warszawie. I nie, nie jest to uwaga o tym, jacy 
ludzie są teraz nieogarnięci i jak im nie zależy. To uwaga o przestrzeni i o tym, 
że jednak czym innym jest Powstanie w Warszawie, a czym innym jest sie-
demnasta pierwszego sierpnia gdzieś w Zakopanem.
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Zwierzowi właśnie się śniło, że próbuje dostać się do pociągu na dworcu 
Warszawa Śródmieście, kiedy matka brutalnie wyrwała go ze snu. Było 
po siódmej. Śniadanie w hotelu dają od ósmej, ale matka Zwierza, zarzu-

cając plecak na plecy, radośnie stwierdziła „Najwyżej chwilkę poczekamy pod 
zamkniętymi drzwiami, w końcu nas muszą wpuścić”.

Tak, moi drodzy, Matka Zwierza włączyła swój wakacyjny tryb, objawia-
jący się chęcią zwycięstwa w nigdy nieogłoszonym, nieoficjalnym konkursie 
„Kto będzie najwcześniej na śniadaniu?”. Dziś byłyśmy trzecie (skorzystałam 
z całej mocy mojego autorytetu, by skłonić ją do pozostania w pokoju jakieś 
pięć minut dłużej), co skłania mnie do refleksji, że jutro już mi się nie uda. 
Bądź co bądź, musimy się szanować i o ósmej pięć powinniśmy być już dawno 
po śniadaniu.

Dziś zdecydowałyśmy się na krótką wycieczkę w imię aklimatyzacji. Padło 
na Dolinę Chochołowską. Obie miałyśmy w pamięci, że jest to dolina płaska, 
ale długa, którą idzie się dość nudno, ale pod koniec dają szarlotkę, co – jak 
wiadomo – jest w stanie zmotywować człowieka do każdego wysiłku fizyczne-
go. Przez wiele lat taką niewielką kolejkę (a raczej traktor z ambicjami), która 
przewoziła pasażerów przez pierwsze (dość nudne) kilometry doliny, prowa-
dził młody człowiek w koszulce głoszącej czystość białej rasy, co sprawiało, że 
mogłyśmy tylko smętnie machać za tym traktorem, który bardzo chciał być 
kolejką. Ale w tym roku lustracja koszulki nie wykazała żadnych haseł o rasi-
stowskim charakterze, więc podjechałyśmy sobie trochę. Możecie nas nazwać 

ZAŻALENIE Z POWODU BRAKU 
OPADÓW
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leniami albo ludźmi, którzy nie mają ochoty mijać budek z lodami na patyku 
i kurczakiem z rożna.

Później nastąpił ciekawy rozwój wypadków, ponieważ dolina okazała się 
nieco krótsza, niż zakładałyśmy. To znaczy, ewidentnie ktoś po drodze scho-
wał kawałek, chyba tylko po to, by się z nas śmiać. Niemniej postanowiłyśmy 
zachować powagę i uznać, że mimo wszystko należy nam się szarlotka z her-
batą. Mało kto wie, że na pewnej wysokości szarlotka nie ma żadnych kalorii. 
Poza tym okazało się, że nasza aklimatyzacja przebiegała w najgorętszy dzień 
roku, co – oczywiście – zaowocowało spaleniem sobie przez Zwierza jednej 
ręki. Widzicie, mam dla was sekret – kupowanie kremów przeciwsłonecznych 
to nie to samo co ich aplikowanie. Nie musicie dziękować. Druga sprawa – 
jeśli nie lubicie iść w tłumie ludzi, to naprawdę ten barbarzyński pomysł, by 
wstawać raczej wcześniej niż później, się sprawdza. Chochołowska jest doliną 
przepiękną, zwłaszcza gdy w zasięgu wzroku nie ma ludzi. Ogólnie należę do 
tego typu osób, które uważają, ze w górach najlepiej mieć w zasięgu wzroku 
owcę albo kozicę. Ewentualnie susełka.

Niestety, plany, by pójść dalej, spełzły na niczym, ponieważ miała być burza. 
Tak mówiły prognozy pogody, a nawet jeden lokalny góral. Burza w górach to 
nie przelewki, więc postanowiłyśmy więcej już nigdzie nie iść. Niestety, ewi-
dentnie prognozy pogody w całym kraju są budowane na postawie wywiadów 
z lokalnymi góralami, ci zaś mówią, co chcą, bo burzy nie było. W ten najgo-
rętszy dzień w roku matka Zwierza mogła być jedyną osobą w kraju oburzoną 
brakiem burzy. Zdaniem matki Zwierza, skoro ona schodzi z gór, bo ma padać, 
to deszcz ma absolutny obowiązek spaść. Najlepiej takim który zagrażałby 
zdrowiu albo życiu, bo tylko uniknięcie takiej nawałnicy sprawia matce Zwie-
rza satysfakcję. Ominięcie każdego innego opadu (albo deszczu!) matka Zwie-
rza uważa za niepotrzebne wycofanie się z wcześniej zajętych górskich pozycji.

Tu pewnie pomyślicie „No, taka wycieczka do Chochołowskiej to mało kogo 
zmęczy”. Macie rację, a ponieważ nie byłyśmy zmęczone, postanowiłyśmy, że 
wracając, wstąpimy sobie jeszcze na cmentarz na Pęksowym Brzysku. Cmen-
tarz ten obfituje w groby osób znanych ogólnopolsko, znanych lokalnie i w ogó-
le nieznanych. Wśród bardziej znanych znajdzie się Kazimierz Przerwa-Tet-
majer, Stanisław Witkiewicz czy Kornel Makuszyński. Wśród mniej znanych: 
wielu zmarłych w kwiecie wieku dziewiętnastolatków, jedenastoletnia dziew-
czynka, którą rodzice proszą by na nich czekała, sześcioletni chłopiec, któremu 
rodzina wystawiła szczerze płynące z serca epitafium rymem częstochowskim, 
kilku braci albertynów i kobieta, która urodziła się w 1907, a zmarła w 2009, 
co jest nie do pomyślenia, jeśli zastanowimy się nad tym, jak inny był świat 
w roku jej urodzenia i śmierci. Przy tym wszystkim kościółek, pod którego 
ocienioną ścianą siedzi wycieczka szkolna: wszystkie dzieci w takich samych 
czerwonych czapeczkach i z takim samym wysokim głosem, które w drama-
tycznym krzyku zarówno kłócą się o czapkę, jak i (na ile się da – uprzejmie) 
proszą kolegę o kawałek obwarzanka. Kontrast jest spory, a jeden świat od 
drugiego oddziela tylko wąska brama, w której kasjer z koszulą, która za nic 
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w świecie nie chce się dopiąć, pobiera trzy złote, by przejść ze świata nadmier-
nie żywych do świata statecznie zmarłych.

Z cmentarza udajemy się na obiad, co jest pewnym osiągnięciem, bo matka 
Zwierza po przybyciu w góry, traci apetyt co oznacza, że w kierunku obiadu 
można ją skierować głównie za pomocą przemyślanych aluzji i delikatnych 
przekazów podprogowych, np. pytania „Kiedy coś zjemy?”. Tym razem decy-
dujemy się zjeść zupę i drugie. Na drugie każda z nas wybiera po pieczonym 
kartoflu z bryndzą. W trakcie konsumpcji okazuje się, że po zjedzeniu zupy 
apetytu starczyłoby nam obu na jednego kartofla. Na spółkę. Myślę, że można 
byłoby o nas nakręcić program „Dwie kobiety niedojadające posiłków”, w któ-
rym widzowie mogliby obserwować, jak każda z nas stara się zjeść kartofla.

Tu nastąpił cud mniemamy, to znaczy matka Zwierza powiedziała, że po-
nieważ jest ciepło, to możemy wrócić na kwadrans do pokoju zmienić buty na 
lżejsze. Zwierz był przekonany, że ten krótki powrót do pokoju będzie punktem 
wyjścia do dłuższego odpoczynku. Nazwiecie Zwierza naiwnym? Tak, powi-
nien się już nauczyć, ale najwyraźniej pewne rzeczy przychodzą mu z trudem. 
Dość powiedzieć, że po zmianie obuwia (a w przypadku niektórych – także 
zamianie spodni na spódnicę – odpowiedniejszą do pogody) został zarządzony 
wymarsz. Widzicie, spacery są ogólnie bardzo miłe i stanowią jedną z najwięk-
szych przyjemności w życiu Zwierza, ale kiedy każe mu się ganiać po Zakopa-
nem w górę i w dół, to pojawia się wizja, że być może matki Zwierza nie intere-
suje ani Wielka Krokiew, ani ładna ulica prowadząca do drogi do Kuźnicy, ani 
kościoły i sanktuaria. Matkę Zwierza interesuje tylko sposób doprowadzenia 
stóp Zwierza do stanu średniej używalności.

Kiedy w końcu usiałyśmy na drinka (drink nazywa się Hugo i zawiera sy-
rop z bzu, co czyni go automatycznie najlepszym drinkiem) i informacji, że 
nachosy są, ale sera nie ma (ser wydawał się najprostszą z rzeczy), matka 
Zwierza zaczęła porównywać ilość kroków, jakie przeszłyśmy. Co się okazało? 
Otóż krokomierze Zwierza i matki Zwierza wskazują dwie różne liczby kro-
ków i dwie różne odległości. Wedle krokomierza matki Zwierza przeszłyśmy 
45 000kroków i 17 kilometrów, mój krokomierz twierdził, że przeszłam 30 000 
kroków na 16 kilometrach (w tym 312 kroków biegiem, co wydaje mi się naj-
zabawniejszą informacją dnia), zaś trzeci krokomierz (tego nigdy za wiele) 
stwierdził, ze przeszłam 31 000 kroków, za to na 22 kilometrach. Biorąc pod 
uwagę, że szłyśmy z moją matką noga w nogę, wnioskuję, że być może ona 
przeszła 30 000 kroków na 22 kilometrach, a ja 45 000 na 16 kilometrach i te 
krokomierze nie liczą kroków, ale cierpienie. W każdym razie matka Zwierza, 
kręcąc nosem, stwierdziła, że jedyny sposób, żeby się dowiedzieć to przejść 
jutro więcej.

Jednocześnie pragnę was poinformować, że odkrywamy nowe cudowne ce-
chy naszego pokoju hotelowego. Na przykład w łazience mamy wieszaki na 
ręczniki, które są poza zasięgiem ręki matki Zwierza. Mamy też doskonały 
dodatek i atrakcję, to znaczy, jak ktoś piętro wyżej spuści wodę, to dźwięk 
roznosi się po całym pokoju. Dzięki temu wiemy, że nasi sąsiedzi piętro wyżej 
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mają się dobrze i korzystają z toalety regularnie. Wczoraj wieczorem zasuwa-
nie zasłon objawiło też prosty fakt, że są one za krótkie, by zasłonić całe okno, 
więc trzeba wybrać, czy chcesz, by słońce padało ci na stopy czy twarz. Na 
koniec, niczym wisienka na torcie, okazało się, że szafki powieszone tuż nad 
łóżkiem są na takiej wysokości, że, entuzjastycznie wstając z pozycji leżącej do 
siedzącej, można się cudownie walnąć w głowę. Kocham nasz hotel, jeździmy 
tu co roku i nie zamieniłabym tych atrakcji na żadne inne.

Co do Zakopanego, to nadal pozostaje ono celem pielgrzymek licznych tury-
stów z krajów arabskich, którzy spacerują po Krupówkach. Przyznam szcze-
rze, że jest to dla mnie niezwykle egzotyczny widok, głównie dlatego, że cały 
czas próbuję sobie wyobrazić tę decyzję która zapada gdzieś w ciepłym Duba-
ju, Katarze czy Kuwejcie, gdzie nagle wszyscy postanawiają, że pojadą całą 
rodziną do Zakopanego. Jest w tym coś komicznego, choć może gdzieś na du-
bajskiej promenadzie tamtejsi mieszkańcy zastanawiają się, co przywiało Po-
laków w ich strony i to bardzo dziwne, że wylądowali tu całą rodziną. W każ-
dym razie rodziny przechadzają się tam i z powrotem po Krupówkach niemal 
zawsze w takim samym układzie. Na przedzie ojcowie z dziećmi w wózkach 
czy na rękach a za nimi żony – zwykle kręcące wszystko wokoło na komórce – 
a na końcu znudzone nastolatki z nosem w telefonach. Niekiedy pod sklepa-
mi spotyka się całe grupy kobiet, które ewidentnie pozbyły się reszty rodziny 
i udały się na zakupy. Gdzieś pod sklepem Reserved młoda dziewczyna w sza-
rej szacie do ziemi mija się z zakonnicą i przez chwilę widać, jak identyczne 
mają stroje.

W okolicach dziewiętnastej, po dwunastu godzinach zapieprzania, matka 
łaskawie pozwala wrócić do pokoju, „Bo ty musisz wpis napisać”, co traktuję 
jako mieszankę litości i próbę wybicia się na moich opisach cierpienia. Ponoć 
planowana jest jakaś kolacja, ale boję się pytać, bo może się okazać, że aby do-
stać jeść, trzeba przejść z dziesięć kilometrów. Poza tym matka Zwierza kupiła 
sobie mapę. Studiuje ją pilnie. Nie będę ukrywać. Boję się.

PS. Przy okazji muszę wam powiedzieć, że weszłam w posiadanie pluszo-
wego wieloryba z H&M. Otóż przy kasie leżały pluszowe wieloryby i wzięłam 
jednego do ręki, by – przedstawiając go jako Edmunda – zacząć przy jego po-
mocy przekonywać moją szacowną matkę, że ewolucja nie miała sensu i wszy-
scy powinniśmy – niczym ssaki morskie – wrócić do wody. Matka Zwierza, co 
prawda, do wody nie wróciła, ale Edmund poszedł z nami. Być może będzie 
pierwszy wielorybem, który zdobywa górskie szczyty.
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Rano budzi mnie zdanie mojej szacownej matki „Przepraszam, że budzę 
cię pięć minut wcześniej, ale musisz coś mi pokazać w sieci”. Wiem, że 
to wymówka, wiem, że to pułapka, wiem, że po prostu krok po kroku 

stara się mnie budzić coraz wcześniej. Tego jestem absolutnie pewna po chwi-
li, kiedy schodzimy na śniadanie i okazuje się, że drzwi na stołówkę są jeszcze 
zamknięte. Ale ponieważ nie jesteśmy pierwsze w kolejce, to czuję, że ambicja 
mojej matki nie jest do końca zaspokojona.

Owa wczesna (coraz wcześniejsza) pobudka jest teoretycznie zupełnie 
przypadkowa i nie zaplanowana, ale jakoś tak dziwnie się złożyło, że już koło 
ósmej jesteśmy na szlaku. Tym razem idziemy na spacer, który – ku zaskocze-
niu wszystkich, a najbardziej samego Zwierza – jest dla niego nowością. Oto 
bowiem okazuje się, że jeszcze nigdy w życiu nie szedł Doliną Małej Łąki, a co 
więcej – nie był na Przysłopie Miętusim. Nie pozostało nic innego, jak przejść 
się Drogą pod Reglami do Doliny, Doliną na Przysłop, a z Przysłopu zejść do 
Kościeliskiej.

Ktokolwiek szuka w górach niewymagającej trasy, która nagradza turystę 
wspaniałymi widokami, ten powinien brać z nas przykład. Bo po stosunko-
wo krótkim spacerze można znaleźć się w miejscu tak malowniczym, że jest 
to trudne do uwierzenia – piękna łąka oferuje widoki, które w niektórych – 
a może tylko w Zwierzu – wzbudzają nagłą potrzebę odniesienia pierścienia 
do Mordoru, bo okolica wygląda naprawdę tak, jakby zza rogu miały wypaść 
jakieś hobbity. Jednak na samym szczycie hobbitów nie ma (nie licząc matki 

TATRY WARTE SĄ MSZY
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Zwierza), jest natomiast spora grupa młodych ludzi robiących pompki. Jeśli 
jest coś, czego Zwierz nigdy by nie robił w górach, to pompki. Ogólnie, jeśli 
człowieka otaczają góry, to powinien albo po nich zapieprzać, albo podziwiać. 
Wszystkie inne czynności wydają się Zwierzowi zbędne.

Wycieczka mogła trwać dłużej, gdyby Zwierzowi nie udało się powstrzymać 
swojej matki, która, posłusznie trzymając się szlaku, doszła do wniosku, że 
przecież mogłybyśmy tę Dolinę Małej Łąki najpierw zobaczyć do końca, a po-
tem zawrócić i iść dalej. Musicie zrozumieć, że Zwierz wie, iż nie byłoby to 
wielkie nadłożenie drogi, ale jeśli jest coś na świecie strasznego i obrzydliwe-
go, to są to pierogi z jagodami i zawracanie w górach. Myśl, że po osiągnięciu 
jakiejś wysokości i pokonaniu jakiejś odległości, należałoby ją pokonać ponow-
nie, jest Zwierzowi obrzydłą. Natomiast, co zawsze napawa Zwierza zdziwie-
niem, to to, jak mało osób jest w Tatrach, gdy tylko zejdzie się dwa kroki w bok 
od najbardziej uczęszczanych szlaków. W Dolinie Małej Łąki ludzi jest trochę, 
ale o tłumie nie ma mowy, a już np. na Przysłop idzie się właściwie w całkowi-
tej ciszy i samotności. Oczywiście – spacerowiczów w Dolinie Kościeliskiej jest 
wielu, ale naprawdę – nie jest trudno przed tłokiem uciec.

Po przejściu naszej trasy – która okazała się zaskakująco jednak krótka 
(choć pod koniec każdy krok był jednak wyczuwalny jakby nieco bardziej niż 
zwykle) – doszłyśmy do wniosku, że należałoby coś zjeść i być może odpo-
cząć. Odpoczynek w wydaniu matki Zwierza składał się z piętnastominutowej 
drzemki, z której Zwierz został wybudzony w dziesiątej minucie, bo w sumie 
nie przesadzajmy, żeby tak przesypiać cały dzień. Co do obiadu, to dziś poszły-
śmy do włoskiej knajpy, w której matka Zwierza zjadła szpinak. Tylko szpinak. 
Widzicie właśnie takie zachowania matki Zwierza przez całe życie przekonują 
mnie, że tylko naprawdę bardzo dorośli ludzie jedzą szpinak. Wszyscy, którzy 
nie jedzą szpinaku, są jeszcze dziećmi. Ja bardzo pielęgnuję moje dzieciństwo.

Jedzenie było, spanie było, więc czas – jak zwykle – trochę sobie pozapie-
przać po Zakopanem. Doprowadziło nas to na szczyt Gubałówki, gdzie usia-
dłam na tarasie widokowym, po czym oświadczyłam szacownej rodzicielce, że 
„trochę się skończyłam”. Jej odpowiedź nie powinna mnie dziwić, a brzmiała 
„Możemy jeszcze podejść do Butorowego Wierchu”. Czasem mam wrażenie, że 
gdybym oświadczyła jej w górach, że właśnie odpadła mi noga, matka zare-
agowałaby czymś w stylu „To piękna okazja by pójść na Czerwone Wierchy”. 
Popijając piwo i patrząc na panoramę Tatr, zdecydowałam się na pierwszą 
w moim życiu konsumpcję ziemniaka na patyku. Ziemniak na patyku polega 
na tym, że biorą ziemniaka i wycinają go w sprężynkę, a potem go smażą. 
Z nieznanych ludzkości powodów tak spreparowany ziemniak zostaje podnie-
siony do poziomu jednej z najlepszych rzeczy na świecie, a także atrakcji tury-
stycznej. Co jest dowodem na to, że wszyscy powinniśmy być trochę zakręceni.

W czasie spaceru doszłam do wniosku, że jeśli istnieje jakiś przejaw nie-
samowitego optymizmu, to sprzedawanie kożuchów w niesamowicie gorący 
sierpniowy dzień. Te filozoficzne rozważania nad tym, jak daleko wydaje się 
zima, kiedy jest lato, i jak bardzo się za takim kożuchem tęskni, jak już jest 
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zima, sprawiły, że nieco uważniej przyjrzałam się wystawie jednego ze skle-
pów i zgadnijcie, kto ma nową piękną skórzaną torebkę. Tak, moi drodzy, ob-
serwacje socjologiczne potrafią być nie tylko błyskotliwe, lecz także niesamo-
wicie kosztowne. Za to dowiedziałam się od pani w sklepie, że rzeczywiście 
trzydzieści stopni w cieniu nie sprzyja sprzedawaniu kożuchów i sztucznych 
futer.

Zapewne jesteście ciekawi czy hotel, w którym przebywa Zwierz objawił ja-
kieś nowe niesamowite przymioty. Otóż dwa. Pierwszy iście PRL-owski – jest 
w nim ewidentny niedobór papieru toaletowego. Mimo wielokrotnych próśb, 
nie przydzielono nam dodatkowej rolki, co zaowocowało kapitalistyczną dy-
wersją w postaci zakupu własnego papieru w pobliskiej Biedronce. Było trud-
no powstrzymać się przed promocją na dwadzieścia cztery rolki papieru, ale 
mamy ich teraz osiem i patrzymy w przyszłość z niejakim optymizmem. Na-
tomiast Zwierz odkrył, że standard tutejszych łóżek podwyższono, kładąc na 
niezbyt wygodne prycze grube miękkie materace. Są istotnie wygodne, chyba 
że za mocno przewrócisz się z boku na bok i wtedy czujesz, że materac zaczyna 
się delikatnie zsuwać z łóżka. Tu rozpoczyna się wielka przygoda: wylądujemy 
na podłodze czy nie. Na razie Zwierz jakoś ustrzegł się tego losu, ale widzi 
w swoich gwiazdach pobudkę pod łóżkiem.

Poza tym nasza bytność w Zakopanem nabiera pewnych charakterystycz-
nych dla wypoczynku z matką Zwierza tradycji, jak obsesyjne licznie kroków 
i kilometrów. Na przykład dziś tych kroków było 33 000 na 12 kilometrach 
i nie chcę wam nic mówić, ale ton głosu matki Zwierza wskazuje, że nie jest 
ona nami szczególnie zachwycona. Najwyraźniej plan dzienny nie został zre-
alizowany.

I to tyle. Kolację jemy w hotelowej restauracji, która serwuje dania rodem 
z PRL-u, co (o dziwo) oznacza, że na razie wszystko, co zjadłyśmy, jest cudow-
ne. Obok nas wycieczka ze Słowenii – wycieczka rowerowa i złożona z eme-
rytów – próbuje porozumieć się z kelnerką, korzystając z języka niemieckie-
go i włoskiego, co, jak wszyscy wiemy, nie jest przyjętym w Polsce językiem 
wspólnym. Istnieje jednak szansa, że wszyscy dostaną pierogi i piwo. Kończę 
ten wpis jednak z niewielką nadzieją na przyszłość, bo właśnie się dowiedzia-
łam, że matka Zwierza zakupiła bilety na kolejkę na Kasprowy tak rano, że 
jutro o śniadaniu to ja sobie mogę zapomnieć.

PS. Dziś, podsłuchując w kawiarni, zobaczyłam dwie zakonnice siedzące 
z pochylonymi głowami. Pomyślałam, że pewnie zmawiają krótką modlitwę 
przed posiłkiem. Kiedy podeszłam bliżej, okazało się, że pochylają się nad 
smartfonem. Dosłyszałam też zdanie „Jeśli wciśniemy tę mszę na szóstą rano, 
to zdążymy jeszcze pójść na długą wycieczkę”. Cóż, góry warte są mszy o szó-
stej rano.
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We śnie właśnie kąpałam się w błękitnych falach oceanu, kiedy usły-
szałam najpierw zachętę do wstawania, a potem pytanie, czy wiem 
gdzie na dwunastu metrach naszego hotelowego pokoju można zgu-

bić ręcznik. Czasem myślę, że zagadki logiczne powinny być dozwolone do-
piero godzinę po wstaniu. Zwłaszcza kiedy znów obudzili cię jakby wcześniej.

Śniadania nie było. A w każdym razie – nie było w hotelowej restauracji. 
Matka z dumą ominęła drzwi i nawet nie policzyła, ile osób zdążyło już zjeść 
na posiłek. Wszystko dlatego, że z całą pewnością nie zdążyłybyśmy nic zjeść, 
ponieważ miałyśmy bilety na kolejkę na Kasprowy. Zanim odezwą się głosy, 
które będą nas przekonywać, że pokonywanie tej drogi ma sens tylko na pie-
chotę, spieszę wyjaśnić, że oczywiście, że ma, ale jeśli pokonało się tę drogę na 
piechotę wystarczającą liczbę razy, to w ostatecznym rozrachunku człowiek 
traci sporo cennego czasu i energii, które mógłby poświęcić na chodzenie po 
piękniejszych i wyższych partiach Tatr. Tak to sobie tłumaczę, z niechęcią pa-
trząc na (moim zdaniem) wyjątkowo nudne podejście na Kasprowy.

Nazwijcie to lenistwem, ja to nazywam rozsądnym oszczędzaniem sił, bo 
matka i tak mnie wykończy. Na szczycie Kasprowego łaskawie dostałam po-
zwolenie na zjedzenie drożdżówki. A także na skorzystanie z toalety. O toale-
cie wspominam głównie dlatego, że byłam tam świadkiem uczciwości na nie-
polską miarę. Toaleta jest płatna 2,50 zł, ale pani, która pobiera opłatę, nie 
było. Najpierw więc ustawiła się długa kolejka, która twardo stała i czekała, 
aż pani się objawi. Kiedy się nie objawiła, ludzie zaczęli zostawiać pieniądze 

NIE WIERZ W SŁOWA MATKI, GDY 
MÓWI, ŻE BĘDZIE PO PŁASKIM
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przy wejściu, na stoliku. Gdy wychodziliśmy, powiedzieliśmy obecnej już 
pani, że pieniądze zostawiliśmy wcześniej, czego nikt nie podważył. Ogólnie, 
poziom zaufania społecznego w obie strony na poziomie skandynawskim.

Później ruszyłyśmy ulubioną trasą matki Zwierza granią w kierunku 
przełęczy pod Kopą Kondracką. Teoretycznie jest to droga po płaskim. Tak 
twierdzi za każdym razem matka Zwierzam radośnie zachęcając go do szyb-
kiego tempa, raźnego kroku i podziwiania widoków. Widoki zresztą rzeczy-
wiście są fantastyczne, bo stoi się dokładnie tam, gdzie styka się Słowacja 
i Polska. Jeśli spadniesz na jedną stronę ratuje cię TOPR za harmoszkę, 
jeśli spadniesz na drugą i nie masz ubezpieczenia, to ratują cię Słowacy, ale 
musisz zapłacić. O ile nie zje cię niedźwiedź, bo jest tam ścisły rezerwat. 
A jeśli nie spadniesz, to idziesz tak piękną drogą, że co pewien czas trzeba 
przystawać po prostu się napatrzeć na ten niesamowity widok, jakim są góry 
aż po horyzont lub dolina, w której leży, wcale nie takie duże z tej odległości, 
Zakopane.

Na czym polega problem? Otóż, wbrew zapewnieniom matki Zwierza, tam – 
cholera – nie jest po płaskim. Jasne, wielkich szczytów zdobywać nie trzeba, 
ale co pewien czas człowieka zaskakuje podejście i to podejście jedno z tych 
paskudnych, to znaczy na dole widzisz szczyt i wydaje ci się, że jest całkiem 
blisko, a w połowie myślisz, że w sumie śmierć byłaby słodkim wybawieniem 
od tego cierpienia, braku powietrza i bólu łydek. W tym miejscu zwykle zada-
jesz sobie pytanie, dlaczego w ogóle zgadzasz się chodzić po górach, dlaczego 
nie leżysz gdziekolwiek indziej, w ogóle – dlaczego znów dałeś się nabrać na to 
koszmarne kłamstwo, że chodzenie po górach uwzniośla.

Oczywiście, trzy takie podejścia pod górę dalej człowiek ląduje na przełęczy, 
siada na chłodnej trawie, czuje podmuch wiatru na twarzy, je brzoskwinie 
i zastanawia się, po co ludzie w ogóle w życiu robią cokolwiek innego niż wspi-
nanie się na przełęcze. Jeśli ktoś wam będzie mówił o absolutnej magii gór 
i egzystencjalnych przeżyciach, to po prostu mówi wam o tej cudownej różnicy 
pomiędzy byciem koszmarnie wykończonym a siedzeniem na tyłku. I być może 
jest to najpiękniejszy moment w życiu człowieka. Siedzenie nigdy tak nie cie-
szy, jak wtedy, kiedy poprzedza je wysiłek.

Matka Zwierza ma zwyczaj przekonywania go, że schodzenie w dół wcale 
nie jest męczące i w związku z tym nie należy zatrzymywać się po drodze. 
Zwierz przyjął ten sposób myślenia i jakieś trzy godziny później stoi pod szczy-
tem góry, zastanawiając się, dlaczego jego stopy odmawiają posłuszeństwa. 
Przy czym tym razem matka Zwierza łaskawie pozwoliła mu się zatrzymać na 
chwilę pod schroniskiem w Kondratowej. Zwierz nienawidzi tego schroniska 
nie ze względu na sam budynek, ale dlatego, że jest ono na drodze na Gie-
wont i jest to jedno z nielicznych miejsc w Tatrach, gdzie zagęszczenie ludzi 
przekracza cierpliwość Zwierza. Inna sprawa, jest to jedyne znane Zwierzowi 
miejsce z olbrzymim, zawsze otwartym oknem w toalecie. Oknem wychodzą-
cym na podwórko, po którym co pewien czas się ktoś przechadza. Wymaga to 
koordynacji – rozglądamy się na lewo, na prawo, zdejmujemy spodnie i, zanim 
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je podciągniemy, znów wyginamy głowę, by przekonać się, czy nikomu nie fun-
dujemy widoków nie do zapomnienia.

Choć Zwierz skarży się na samo schronisko, to musi powiedzieć, że – jak 
co roku – obserwuje w górach całe mnóstwo zachowań pozytywnych, które na 
równinach mają zdecydowanie mniejsze szanse zaistnieć. Podchodzący pod 
górę pytają schodzących, czy jeszcze daleko, a im bliżej podnóża góry, tym 
bardziej schodzący zapewniają ich, że nawet jeśli daleko, to na górze czeka 
bardzo miły wietrzyk, który ochłodzi. Tylko w górach, kiedy próbujesz zejść 
ze skały, której Stwórca nie dostosował do hobbistów, przypadkowi ludzie na 
szlaku staną pod skałą i nie tylko przytrzymają twój plecak, lecz także zaofe-
rują rękę czy wsparcie moralne. W końcu jest to jedyne miejsce, gdzie czło-
wiek może rzucić w przestrzeń „Matko, właśnie przypadkiem zjadłam drugą 
muchę” i usłyszeć od nieznajomych turystów „Jeszcze dwie i można oszczędzić 
na schabowym”. Góry to jedyne znane Zwierzowi miejsce, gdzie jest tak miło 
między ludźmi. Może złe nawyki pozostają poniżej poziomu morza.

Po doczołganiu się do Kuźnic (niby pozycja była pionowa, ale Zwierz się 
czołgał tak w sobie, w serduszku) matka Zwierza zarządziła, że powinnyśmy 
coś zjeść. Taksówka (miał być busik, ale wszyscy wysiedli z niego wcześniej niż 
Zwierz z matką i wyszła nam całkiem luksusowa przejażdżka) zatrzymała się 
pod knajpą, matka ze Zwierzem wtoczyły się do knajpy, zamówiły jedzenie i – 
ku swojemu zaskoczeniu – raczej w nim dziabały niż jadły z apetytem – wie-
cie, jak to jest, kiedy człowiek uważa podniesienie widelca do ust za wysiłek 
i nie chce mu się powtarzać zbyt często tej czynności.

Mniej więcej w tym miejscu stało się jasne, że MIMO posmarowania się 
rano emulsją przeciwko opalaniu, Zwierz przybrał kolor purpury. I to na doda-
tek – co wywołało wielką wesołość zarówno matki Zwierza, jak i poinformowa-
nego o cierpieniu męża Zwierza – w kształtach geometrycznych. Najwyraźniej 
moje cierpienie bawi ludzi. Może trochę rozbawił ich też fakt, ze o ile tył rąk 
spaliłam całkowicie, to tył nóg spaliłam w bardzo gustowny prostokąt pomię-
dzy szczytem górskiego buta a spodniami trzy czwarte. Powodowany palącym 
bólem Zwierz wpadł do pobliskiej Biedronki, by zakupić środek kojący płoną-
cą skórę. Gdy już tracił nadzieję, znalazł takowy na półce, przytulił do serca, 
ucałował, podziękował siłom wyższym wszystkich wyznań i pognał do kasy. 
Przy kasie okazało się, że takiego produktu nie ma, nie sprzedadzą Zwierzo-
wi, pojawiło się też podejrzenie, że to Zwierz wniósł ów produkt a potem jako 
mistrz zbrodni postanowił go wynieść, płacąc za niego przy kasie. Zwierz nie 
wie, jakim cudem pracownicy zakopiańskiej Biedronki dowiedzieli się o jego 
nieumiejętności sprawnego postępowania kapitalistycznego, ale jednak osta-
tecznie kremu nie sprzedali. Zwierz odszedł wściekły i klnący. Ostatecznie 
środki zakupił w sklepie Ziai, gdzie dorzucili mu w ramach próbki krem na 
zmarszczki 60 plus. Podejrzewam, że cierpienie mnie postarza.

Tu właściwie należałoby zakończyć nasze kroniki i dzień, który uwieczni-
ło zjedzenie porcji pierogów ruskich na pół, ponieważ idealną ilością piero-
gów jest pięć, a w knajpie sprzedawali tylko po dziesięć. Ale mam dla was  
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wiadomość nie z tej ziemi. Otóż matka Zwierza, dokonawszy lustracji czerwo-
nych plam na delikatnym ciałku Zwierzowym i dowiedziawszy się, że Zwierz 
większość trasy z gór pokonał z jakimś badylem w bucie, przez co trochę so-
bie jakby zadrapał nóżkę, zawyrokowała, że jedyną nadzieją jest wymoczenie 
Zwierza w dużej ilości wody. Istnieje nadzieja, że albo będzie się nadawał, 
albo, jak wieloryb, powróci do korzeni. W każdym razie jutro czeka nas dzień 
w tatrzańskich termach. I nie będzie wycieczki. To znaczy, tak się zapowiada-
ło, póki dwie minuty po ogłoszeniu dnia moczenia matka nie dodała „A potem 
pójdziemy sobie na jakiś spacer, do Strążyskiej, na Nosal albo się jeszcze zo-
baczy”. Zwłoki Zwierza się zobaczy. Ot co!

PS. Dziś pod kolejką na Kasprowy pan z jednej z firm badania opinii pu-
blicznej zadał mi kilka pytań o zadowolenie z kolejki, a potem, sprawdzając 
metryczkę, stwierdził „Oczywiście, nie ma pani dzieci poniżej 14. roku życia”. 
Odparłam „Tak”, po czym zdałam sobie sprawę, że gdyby pan dobrze oszaco-
wał mój wiek, to nie byłoby w tym zdaniu „oczywiście”.
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Rano szacowna matka budzi mnie z ponagleniem, bo przecież spałyśmy 
dłużej, więc powinnyśmy się zbierać. Mój żywy budzik w postaci nie-
co zniecierpliwionego głosu szacownej rodzicielki wskazuje za dziesięć 

ósma. W Warszawie, kiedy idę do pracy, wstaję na ósmą. Ale, jak wszyscy 
wiemy, wakacje to czas lenistwa i wypoczynku. Okej, żartowałam. Wakacje to 
cierpienie, brak snu i marzenia o szybkiej śmierci.

Za oknem, zamiast niebieskiego nieba, widać szare, skłębione chmury. Nor-
malnie większość osób byłaby tym faktem zasmucona, ale matka Zwierza, 
poganiając go przy pakowaniu rzeczy na basen, radośnie stwierdza, że na 
całe szczęście pogoda jest paskudna, bo pojedziemy na basen bez wyrzutów 
sumienia. Co prawda, Zwierz uważa, że wyrzuty sumienia w matce Zwierza 
powinien bardziej budzić fakt, że Zwierz ledwo chodzi. I kiedy mówi, że ledwo 
chodzi, to znaczy, że z trudem stoi, siada, a schody na pierwsze piętro urosły 
do wzniesienia, którego pokonanie wymaga założenia co najmniej dwóch obo-
zów po drodze i być może jakiejś ekipy z helikopterem, która zwiezie Zwierza 
na parter.

Termy Chochołowskie to miejsce, o którym Zwierz słyszał od dawna. I wła-
ściwie zawsze zazdrościł wszystkim, którzy w letnie miesiące moczyli swoje 
ciała w jednym z trzydziestu basenów – jak informuje ulotka. Wydawało się to 
najlepszym pomysłem na spędzenie czasu, kiedy pogoda pod Tatrami nie po-
zwala na zapieprzanie po wzniesieniach. Najwyraźniej informacja o tej atrak-
cji dotarła nie tylko do Zwierza, bo już godzinę po otwarciu obiektu przyszło 

POGODA IDEALNA NA  
PODGRZANIE ZWIERZA

(WPIS GÓRSKI PIĄTY)



106

nam stać w kolejce kolejek. Czym się charakteryzuje kolejka kolejek? Długo-
ścią. Niby wydaje ci się, że widzisz taki niezbyt wielki ogonek wysuwający 
się przez główne wejście do budynku term i myślisz „Ej, to nie tak daleko do 
wejścia”. Kiedy dostaniesz się do wejścia, widzisz kolejkę ciągnącą się przez 
cały długi hol. Myślisz sobie „E, nie no, spoko, to nie jest takie długie pomiesz-
czenie”. Kiedy dochodzisz do końca tej części kolejki, odkrywasz że ciągnie się 
na schodach. Myślisz sobie „E, to nie są takie długie schody”. Kiedy kolejka 
zakręca po raz trzeci, myślisz sobie „Okej, teraz żyję w tej kolejce, czas poznać 
miłych ludzi wokół mnie, bo spędzimy razem długie lata”.

Ostatecznie jednak kolejka posuwa się nieco szybciej niż starzenie się ga-
laktyk i w ten sposób lądujemy w wielgaśnej szatni, gdzie kilka minut zajmuje 
nam odkrycie, jak właściwie działa nowa technologia podpowiadająca nam 
który numer szafki mamy. Biorąc pod uwagę, że w szatni jest ponad trzy ty-
siące szafek, to fakt, że udało nam się znaleźć odpowiednią, należy poczytać 
za sukces na miarę odkrycia pociągu ze złotem czy czegoś równie wspaniałe-
go. Potem przyodziałyśmy kostiumy, zdając sobie sprawę, że – mimo iż zakup 
mojego kostiumu i kostiumu mojej matki dzieliło w czasie dwadzieścia parę 
lat – to są tak na oko takie same (z tym że mamy jest granatowy). Świadczy to 
albo o wielkim kosmicznym związku pomiędzy moją matką a mną, albo o tym, 
że na niskie okrągłe kobiety od dwudziestu lat sprzedają ten sam kostium 
kąpielowy.

Jak już Zwierz pisał, Termy chwalą się tym, że mają 30 basenów, ale naj-
wyraźniej trzeba mieć zdolności detektywistyczne, by znaleźć je wszystkie – 
ewentualnie Zwierz nie widział, bo ludzie zasłaniali. Niemniej to, co widział, 
było bardzo fajne, z tą uwagą, że – mimo iż dzień był chłodniejszy (prawie 30 
stopni) – to jednak moczenie się w gorącej wodzie jest działaniem niekiedy tro-
chę – jakby to powiedzieć – przeciwskutecznym, jeśli człowiek chce się ochło-
dzić. Niemniej mają tam też baseny z wodą chłodniejszą, gdzie można sobie 
popływać (i gromić wzrokiem młodych ludzi pływających w poprzek basenu), 
takie fajne baseny, w których przy krawędzi są ławki, spod których dobywa 
się woda z bąbelkami powietrza i trzęsie człowiekiem, miejsca, gdzie można 
w ogóle nie pływać, bo kręci tobą prąd wodny, miejsca, gdzie można się poczuć 
jak na morzu, bo woda rozkołysana jest w wielkie fale, miejsca, gdzie moż-
na poczuć się niesamowicie sprawnym, bo człowiek może łazić po takiej sieci 
rozwieszonej nad basenem – oczywiście, przytrzymując się rękami czy zacze-
piając nogami – co bez pomocy wody i towarzyszących jej praw fizyki byłoby 
trudne, a jest łatwe. Są też baseny solankowe, które mają doskonale działać 
kojąco na nerwy człowieka, chyba że jest w nich mnóstwo małych dzieci, wte-
dy po prostu działają na nerwy, i takie specjalne baseny siarkowe, do których 
nie weszłyśmy, bo, wiecie, siarka pachnie siarką.

Są też wielkie zjeżdżalnie, na które żadna z nas się nie wybierała, i mnó-
stwo atrakcji dla dzieci, z których nie skorzystałyśmy głównie dlatego, że 
nie jesteśmy dziećmi. Niestety, mimo takiego nagromadzenia fantastycz-
nych atrakcji, obie odkryłyśmy jeden fakt, który zawsze nam trochę umyka. 
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Otóż obie posiadamy taką psychikę, która sprawia, że szybko się basenami 
nudzimy. Być może dlatego, że na basenie nie można czytać, co ze smutkiem 
skonstatowała matka Zwierza, wskazując, że uzależnienie to jednak straszna 
rzecz. Zwierz miał wizję, jak matka przemyca czytnik na basen i próbuje czy-
tać, wystając nad poziom wody. Musicie bowiem wiedzieć, że matka Zwierza 
rzadko wystaje ponad poziom wody. Być może powinnyśmy jednak skorzystać 
z tych basenów dla dzieci, bo tam odpoczynek byłby bardziej komfortowy.

A potem Zwierz zgubił telefon. Piszę o tym bo owa krótkotrwała zguba te-
lefonu przy wychodzeniu z basenu była dla Zwierza dowodem, jak bardzo na-
sza percepcja rzeczywistości może zmienić to, jak się w niej czujemy. Otóż 
zgubiłam telefon i zorientowałam się kilkanaście minut po tym, jak zaszła 
zguba. Matka Zwierza mocno się zaniepokoiła, bo zgubienie telefonu to koszty, 
ale przede wszystkim spory problem, zwłaszcza w czasie górskiego wyjazdu. 
Zwierz nie zaniepokoił się ani trochę. Po prostu podszedł do obsługi i powie-
dział, że zgubił telefon. Oczywiście, ktoś go znalazł i odniósł do kasy. Po opi-
saniu telefonu i jego nowej różowej brokatowej obudowy został on zwrócony. 
Zwierz nie denerwował się, bo wiedział, że sam odniósłby telefon, tak by ktoś 
mógł odebrać swoją zgubę. Założył, że inni postąpią tak samo. Jego świat stał 
się przez to bezpieczniejszy i bardziej przyjazny. I wyszło na jego.

Po powrocie do Zakopanego jasne stały się dwie rzeczy. Pierwsza – jeśli 
tragicznie bolą cię nogi, nie podejmuj wysiłku fizycznego, który sprawia, że 
nie czujesz bólu, bo w ostatecznym rozrachunku nogi będą cię boleć jeszcze 
bardziej. Druga – byłyśmy głodne. Zdecydowałyśmy się zjeść obiad w Małej 
Szwajcarii. To doskonała knajpa, która, jako jedna z nielicznych w okolicy, 
podaje cokolwiek innego niż zestaw pięciu tych samych dań „góralskich”. Do-
słownie w chwili, w której weszłyśmy do knajpy, rozpętała się burza. Z jednej 
strony – miałyśmy olbrzymią satysfakcję – że oni mokną, a my nie. Z dru-
giej dowiedziałam się rzeczy strasznej, że na moje danie będę musiała czekać 
czterdzieści minut. Siedziałam i czułam, że otacza Zwierza ciemność, że widzę 
światło pod koniec tunelu. Kiedy już całe moje spożywcze życie zaczęło prze-
suwać mi się przed oczyma, pani przyniosła nam dania, które sprawiają, że 
człowiek ma ochotę napisać odę do ziemniaka we wszystkich jego wspaniałych 
formach i kształtach. Serio, jest ziemniak najpiękniejszą ze wszystkich rzeczy.

Po tej konsumpcji Zwierz odkrył, że ma pewien problem. Otóż na przykład 
wstawanie z fotela, w którym usiadł w pokoju hotelowym, wymaga trzech 
etapów. Pierwszy to zrozumienie, że czeka nas ból. Etap drugi to moment, 
w którym uświadamiamy sobie, że ból jest nieuchronny i musimy się z nim 
zmierzyć. Etap trzeci polega na wstawaniu przy wsparciu w postaci słowa 
„kurwa”. Mam dziwne wrażenie, że proces wstawania może się w najbliższych 
dniach wydłużyć o etap czwarty, w którym po wstaniu nogi odmawiają dalszej 
współpracy i człowiek pada prosto na pysk.

Postanowiłam się podzielić z szacowną matką moimi bólami i niepokojami. 
Ale matka powiedziała, że mam szybciej pakować plecak, bo wychodzimy po 
południu na spacer i może jak się napiję piwa, będzie mi lepiej. Musi mi być 
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lepiej, bo plan na jutro uwzględnia wycieczkę do Morskiego Oka, która w su-
mie nie jest wycieczką, a spacerem, i nawet nie jest pod górę i można iść, jak 
pada. To jest fascynujące, biorąc pod uwagę, że wszystkie przewodniki wska-
zują, że do Morskiego Oka jednak jest trochę pod górę. No, ale najwyraźniej 
autorzy tych przewodników, nigdy nie chodzili na wycieczki z matką Zwierza. 
Oczywiście, jak dojdziemy pod Morskie Oko, „To się zobaczy co dalej”. Przypo-
mnijcie mi, gdzie można dzwonić, jak się wylądowało na wakacjach z hobbi-
tem-sadystą? Pytam dla koleżanki.

PS. Miałyśmy z matką Zwierza pojechać na wycieczkę na Słowację, by 
przejść się ścieżką wśród koron drzew, i byłoby to nawet fajne, i nawet miały-
śmy zarezerwowane miejsce, kiedy Zwierz sobie uświadomił, że przecież ma 
koszmarny lęk wysokości i całą wycieczkę po tej ścieżce spędziłby, czołgając 
się. Polecam natomiast biuro Majer, które potraktowało moje odwołanie rezer-
wacji bardzo miło i jeszcze zapewniło, że zwrócą zaliczkę. Było to bardzo miłe 
doświadczenie.
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Są ludzie, którzy śnią o tym, że sami zdobywają nagrody, ale są ludzie, 
którzy piszą książki o rozdaniach nagród i wtedy śni im się, że próbują 
namówić Harrisona Forda, by wręczył komuś Oscara. I z takich znów, 

po części słodkich, a po części koszmarnych, budzi ich, jak zwykle, głos matki, 
który nalega, by wstać, a potem, z radością w głosie, podobną do tej, która 
towarzyszy ogłaszaniu godziny zgonu, informuje mnie, że pada.

 Jeśli miałabym opowiedzieć komuś, co to znaczy relatywizm, to opisałabym 
podejście do deszczowej pogody, jakie dopada Zwierza w szóstym dniu pobytu 
w górach. Otóż deszcz nie jest zjawiskiem pozytywnym i Zwierz, jak każda 
żywa istota, wolałby bardziej nie moknąć niż moknąć. Ale jednocześnie deszcz 
jest niczym posłaniec, który przybywa w ostatniej chwili z wiadomością od 
króla, że jednak zostaliśmy ułaskawieni, a kara śmierci chwilowo zostaje za-
mieniona na banicję. I tak czuje się Zwierz, kiedy pada i matka wyrokuje, że 
dziś jednak pójdziemy tylko do Doliny Kościeliskiej.

Dolina Kościeliska jest miejscem, w którym człowiek zaczyna nienawi-
dzić innych ludzi z intensywnością, o którą nigdy by się nie podejrzewał. Nie 
robią oni mu absolutnie nic złego, poza tym, że po prostu są, co – przynaj-
mniej zdaniem Zwierza – jest powodem wystarczającym, by zabić. Zwłaszcza 
gdy ludzi jest dużo naraz. Jednocześnie duża ilość ludzi naraz pozwala na 
pewne obserwacje socjologiczne (choć grupa jest, niestety, niereprezentatyw-
na, a badania – powierzchowne). Ot, np. ze wszystkich wędrujących w górę 
(umiarkowaną górę, właściwie po płaskim) rodzin tylko w jednej wszyscy byli 

ŻYJĘ, BO PADAŁO
(WPIS GÓRSKI SZÓSTY)
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uśmiechnięci. We wszystkich innych mieliśmy klasyczny układ z dzieckiem 
pytającym, czy daleko jeszcze, nastolatkiem argumentującym, że mogli iść na 
ten spacer bez niego, i matką mającą w spojrzeniu coś takiego, co przywoła-
ło Zwierzowi wspomnienia z dzieciństwa, kiedy wpadał w histerię, jak tylko 
matka na niego groźnie spojrzała (dziś Zwierz jest już dorosły więc nie wpada 
w histerię, ale w dojrzałą panikę).

Z jednej strony człowiekiem rządzi żądza mordu, z drugiej – trochę trud-
no się ludziom dziwić. Dolina Kościeliska, nawet deptana tysiącem stóp, jest 
prześliczna. Nie trzeba się w ogóle wysilić, by zostać nagrodzonym widokiem 
przepięknym – wysokimi górami w oddali, skałami, które wystają sponad li-
nii drzew, łąkami, które – jeśli na chwilę się wsłuchać – mają własną melodię 
brzęczących owadów, i na których spomiędzy traw wylatują najróżniejsze mo-
tyle, o których istnieniu trochę się już zapomniało. Do tego wzdłuż ścieżki bie-
gnie strumień, który w taki pochmurny dzień jak dziś dostarcza cudownego 
orzeźwienia i nad którym unosi się tak malownicza mgiełka że człowiek tro-
chę rozumie tych wszystkich niespełnionych artystów, którzy spędzili więk-
szość swojego życia, malując strumienie górskie i którym zawsze umykała ich 
ulotna uroda. Poza tym – w taki deszczowy dzień jak dziś pachnie las, a jak 
pachnie las, to niby wie każdy, ale węch to ten zmysł, którego nie da się przy-
wołać, więc póki znów nie poczujesz lasu, nie możesz sobie przypomnieć, jak 
cudownie orzeźwiający jest zapach igliwia, kory i żywicy.

Jeśli kiedyś, nie mając nic lepszego do roboty, zabłądzicie w Dolinę Koście-
liską, to koniecznie zróbcie parę kroków ścieżką za schroniskiem na Ornaku – 
i podejdźcie nieco dalej w głąb doliny. Do jej końca się nie podchodzi, bo jest to 
ścisły rezerwat. Jednak na ścieżce za schroniskiem kończą się tłumy i można – 
w zależności od możliwości czy chęci – przejść od kilku minut do nawet godzin 
dalej, ciesząc się ciszą i niemniej wspaniałymi widokami. A wszystko niemal 
w zupełniej ciszy i pustce, bo wielka ludzka fala tu się zatrzymuje i rozbija, 
nie zalewając dalej ścieżek. To przejście pomiędzy gwarem okolic schroniska 
a absolutną ciszą ścieżki jest porażające i zaskakujące, bo sama ścieżka dość 
długo idzie po płaskim, zachęcając do przedłużenia spaceru.

Po powrocie do Zakopanego matka Zwierza wygłosiła zdanie, na które 
Zwierz czekał od dawna, zdanie, które brzmiało najpiękniej: „Chyba bolą 
mnie nogi”. Widzicie, Zwierza też bolą nogi, ale nie chyba. Zwierza nogi bolą 
w sposób epicki, najbardziej mięśnie ud. Istnieje przypuszczenie, że wczo-
raj – kiedy wybrałyśmy się na basen – obie zapomniałyśmy, że fizyka nie-
nawidzi wszystkiego, co żyje, i ruszałyśmy naszymi nogami ochoczo, łudząc 
się, że nie wymaga to od nas żadnego wysiłku. Och, jakie byłyśmy naiwne. 
Oczywiście, Zwierz cierpi bardziej od matki i częściej wstawianiu z krzeseł 
i wysiadaniu z busików towarzyszy mu litania przekleństw. Matka Zwierza 
raduje się wtedy wielce, mówiąc: „A więc to nie jest tak, że ja jestem stara”. 
Zwierz ma dziwne podejrzenie, że kryje się w tym cicha sugestia, że Zwierz 
ma gorszą kondycję od swojej matki, co nie ukrywajmy – nie jest żadną no-
wością.
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Zmęczenie jednak dało się nam we znaki i uwaga, uwaga – mama Zwierza 
pozwoliła mu w ciągu dnia zdrzemnąć się na chwilkę. Bo to taki dzień odpo-
czynku i refleksji. Refleksja Zwierza była taka, że jak leży i próbuje ruszyć nogą, 
to reakcje jego mięśni są tak opóźnione, że być może jest trochę sparaliżowany. 
Refleksja matki była taka, że to bardzo śmiesznie, jakbyśmy doszły dziś do 
30 000  kroków. Innymi słowy, Zwierz zrozumiał, że refleksja i odpoczynek nie 
uwzględniają wypisania się z wieczornego spaceru, który jest absolutnie obo-
wiązkowy, bo przecież jesteśmy na wakacjach i absolutnie nie można siedzieć 
cały dzień (czytaj: więcej niż godzinę) w pokoju. Zwierz posłusznie podreptał 
za matką na Krupówki (trochę w poszukiwaniu Internetu, którego w naszym 
luksusowym hotelu nie ma. To znaczy jest, ale nie sposób się z nim połączyć, 
czego nikt nie rozumie, ale – zdaniem Zwierza – nikt się temu nie powinien 
dziwić w hotelu PRL). Tu przeprowadziłyśmy krótkie badania terenowe nad 
koszulkami patriotycznymi. Otóż, w porównaniu z tym, jak popularne były 
patriotyczne odzienia dwa lata temu, ich popularność wśród turystów znacz-
nie spadła. Co więcej – sklep, który dwa lata temu sprzedawał jednego żołnie-
rza wyklętego na drugim, teraz ma koszulki z samochodami retro i Fortnite. 
Co przyczynia się do wielkiej teorii Zwierza, że szał na patriotyczne odzienie 
tylko częściowo był podyktowany ideologią, a w dużym stopniu – modą.

Podsumowując: spokojny dzień, który – zdaniem matki Zwierza – był na 
tyle niewypełniony działaniami, że zasadniczo rzecz biorąc powinnyśmy się 
trochę wstydzić – przeszłyśmy piętnaście kilometrów. Znów zjadłyśmy dania 
z ziemniaka, udowadniając, że jesteśmy istotami napędzanymi na skrobię. 
Przeanalizowałyśmy, dlaczego ludzie nie bawią się dobrze w górach (biorą 
w nie dzieci, ewentualnie biorą w nie rodziców), i jeszcze przed zachodem słoń-
ca zdążyłyśmy znaleźć w Zakopanem miejsce w którym jest wi-fi. Zdaniem 
Zwierza, to bardzo wypełniony działaniami dzień. Matka Zwierza zaś spoglą-
da podejrzliwie na niebo i twierdzi – wywołując lekki niepokój w Zwierzu – że 
w sumie to wakacje w górach się zupełnie nie liczą, jeśli nie poszło się do Mu-
rowańca. Tylko nie mówcie moim nogom, bo ogłoszą strajk i wcale nie będę się 
im dziwić.

PS. Aplikacja do liczenia kroków (jedna z pięciu, jaką mamy – nie żeby ktoś 
miał obsesję na punkcie tego, ile przeszedł) poinformowała mnie, że przebie-
głam dziś około pół kilometra. Och, droga aplikacjo, to nie był bieg, po prostu 
mama powiedziała że jak przyśpieszę, to dostanę obiad.
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Budzę się rano, nie słysząc ponaglającego głosu matki. Spoglądam w kie-
runku jej łóżka. Na oko żyje. Nagle wydaje mi się, że stało się niemoż-
liwe, że jej wewnętrzny budzik nie zadzwonił, że okazała się tylko czło-

wiekiem. I że zaspałyśmy. Na poły z przerażeniem, na poły z entuzjazmem 
rzucam się do telefonu. Jest piąta trzydzieści. Czuję się ofiarą brutalnego pla-
nu – uwarunkowania mnie tak, bym sama budziła się przed szóstą. Trybunał 
Praw Człowieka w Hadze na pewno się o tym dowie.

Kilka godzin później budzi mnie już matka, mówiąc, że dziś wyruszamy 
nieco później, więc możemy spokojnie zjeść śniadanie. „Spokojnie zjeść śnia-
danie” znaczy, że matka zaczyna mnie poganiać dopiero przy trzecim łyku 
kawy, a nie przy drugim. Żeby było jasne – ów trzeci łyk kawy piję o ósmej 
dziesięć, nasza kolejka na Kasprowy (tym razem bilety kupione z inicjatywy 
Zwierza) odjeżdża o dziewiątej czterdzieści. No, jako żywo mamy tyle czasu, 
że do Kuźnic zdążyłybyśmy tyłem i na jednej nodze. Niemniej matka Zwie-
rza, powodowana wielką nieufnością wobec wszelkich środków komunikacji – 
w tym nóg Zwierza – zarządza wymarsz. Kiedy pod kolejką lądujemy o ósmej 
czterdzieści, Zwierz korzysta ze swojego jedynego dozwolonego w czasie wy-
jazdu „A nie mówiłam”. Potem patrzy na twarz swojej matki i rozumie, że 
popełnił życiowy błąd.

Nasz dzisiejszy plan oparty jest o zasadę matki Zwierza – aby dotrzeć tam, 
gdzie prawie nie ma ludzi. Co w polskich Tatrach w szczycie sezonu może 
się wydawać niemożliwe. Ale okazuje się, że niekoniecznie. Ot, np. zejście 

PONAD GÓR WYSOKI SZCZYT, 
LEĆMY, ZANIM MATKA ZWIERZA 
WYBIJE WSZYSTKICH TURYSTÓW

(WPIS GÓRSKI SIÓDMY)
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z Kasprowego. Pierwsza ścieżka zapewnia średnie widoki i do tego schodzenie 
w tłumie. Ale wystarczy podjeść na przełęcz Liliowe i nagle jesteśmy sami. 
Jest to miejsce, w którym matka Zwierza – zawsze, ilekroć jest tam ze Zwie-
rzem – spogląda tęsknie w stronę Świnicy i wygłasza zdanie „Poszłabym tam, 
gdybym była z kimś, kto umie chodzić po górach”. Żeby było jasne, matka 
Zwierza była z bratem Zwierza na Świnicy, kiedy miał niecałe dziewięć lat. 
Czy matka Zwierza sugeruje, że jest on mniej sprawny niż jego brat w wieku 
lat dziewięciu? Jak najbardziej i to nie jest pierwszy raz. Zwierz jednak wy-
kazuje się zrozumieniem. To zrozumienie wynika głównie z faktu, że dzięki 
niemu nie musi chodzić pod górę. A może wam się obiło o uszy, że Zwierz za-
sadniczo chodzić pod górę nie lubi. Tak, wiem, że jeżdżę co roku w góry, ale to 
tylko dlatego, że boję się matki.

W każdym razie, jeśli wybierzecie tą drogę z Kasprowego w kierunku Muro-
wańca, to dostaniecie absolutnie przecudowne widoki – po lewej widać trasę, 
którą kolejka podjeżdża pod stację na Kasprowym, zaś po prawej rozciąga się 
widok przecudowny – głównie na pięć stawów, które leżą w Dolinie Gąsienico-
wej. Każdy z nich – ze swojej natury zielono-błękitny – odbija w sobie cień gór 
i chmur lub błękit nieba. Chciałoby się powiedzieć, że widok jest przepiękny, 
ale prawda jest taka, że to jest jeden z tych widoków, które są tak cudowne, 
że nawet trudno je odtworzyć z pamięci, i które na zdjęciach wydają się blade. 
Po prostu chyba musicie tam pójść – co wcale nie jest trudne – i stanąć przez 
chwilę nad dolinami i równinami, i spojrzeć w dół z zachwytem. Nic innego 
wam tu nie mogę poradzić.

Schodzenie w kierunku Doliny Gąsienicowej nie jest trudne, ale to jedna 
z tych podejrzanych tras, które z góry zawsze wydają się dużo krótsze, niż 
kiedy się już nimi idzie. Głównie dlatego, że ktoś pochował całe mnóstwo tra-
sy za zakrętami. Podlec. Kiedy już jednak dojdzie się do Hali Gąsienicowej, 
to trzeba bez zastanowienia skręcić w bok do Czarnego Stawu Gąsienicowe-
go. Zwierz nie będzie ukrywać – droga nie jest szczególnie piękna. W historii 
Zwierzowego życia zapisała się jako miejsce, w którym Zwierz spadł ze szla-
ku i o mało się nie zabił (niestety, tej historii nie upamiętnia tabliczka, więc 
Zwierz za każdym razem w odpowiednim miejscu musi informować swoją 
matkę, że to właśnie tu o mało się nie zabił). Do tego, niestety, nie jest to ten 
mało uczęszczany szlak – po niezbyt przyjemniej drodze gnają rodzice, dzieci, 
babcie, wujkowie, młodzieńcy i dziewczyny. Ich obecność na szlaku Zwierza 
absolutnie nie cieszy, tylko, co już ustaliliśmy, budzi mordercze instynkty.

Ale, jak w przypadku wielu dróg, które nie są szczególnie przyjemne – na-
groda czeka na końcu. A jest to Czarny Staw. Jeśli zatrzymacie się nad nim 
tuż przy zejściu ze szlaku, to traficie na gwarne tłumy. Jeśli jednak pójdziecie 
trochę w bok – dokładniej ścieżką, która prowadzi do szlaku na Zawrat, wtedy 
gwar ucichnie, tłum zniknie, a wy staniecie oko w oko z przyrodą tak piękną, 
że zapiera dech w piersi. Czarny Staw, wbrew swej nazwie, jest zielono-błę-
kitny. Woda delikatnie marszczy się przy każdym powiewie wiatru i jest tak 
przejrzysta, że wystarczy zbliżyć się do brzegu, by móc obserwować życie jej 
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mieszkańców. Jakby w niesamowitym wyczuciu dramatyzmu ten spokojny ko-
jący oczy staw styka się z dramatycznymi, szarymi szczytami górskimi, które 
wznoszą się powyżej. Jeśli lubimy patrzeć na ludzkie cierpienia, możemy, sie-
dząc nad cichą częścią stawu, obserwować, jak po stromym szlaku małe ludz-
kie ludzki wspinają się na przełęcz Zawrat czy przełęcz w drodze na Kościelec. 
Olbrzymia satysfakcja, że się tam nie jest, wynagradza wszystko. Ponadto 
w Czarnym Stawie żyją kaczki. Ich obecność w tym odosobnionym miejscu, 
moim zdaniem, wymaga jakiegoś przypisu od natury, odpowiedzi na pytanie, 
jak potoczyły się ich kacze biografie, które ich tu zaprowadziły. Być może na-
tura jest po prostu zdania, że każdy staw potrzebuje kaczek.

Od Czarnego Stawu poszłyśmy do Murowańca. Schronisko, zdaniem mat-
ki Zwierza, stanowi symbol pobytu w Tatrach. Zdaniem Zwierza – stanowi 
symbol okrucieństwa. Dlaczego? Otóż, aby wydostać się z Murowańca w kie-
runku Zakopanego trzeba – co jest czystym okrucieństwem – podejść w górę. 
Rozumiecie, jakie to podłe? Docierasz do schroniska, myślisz sobie – o fajnie, 
teraz to tylko schodzimy do Zakopanego – i wtedy się okazuje, że musisz się 
z dna doliny jakoś wydobyć. Dokładniej: na własnych nogach. Moja głęboka 
nienawiść do tego faktu ciągnie się od lat dziecinnych, kiedy ten sposób powro-
tu z Murowańca zawsze mnie zaskakiwał. Drogi w dół (obie zaczynają się od 
drogi w górę) zasadniczo są dwie: przez Boczań – gdzie idzie się najpierw pięk-
nie granią, a potem nudno – lasem – albo przez Jaworzynkę, gdzie idzie się 
w dół, a potem dnem doliny, co, zdaniem Zwierza, jest odrobinę mniej nudne. 
Ogólnie ta droga powinna być oznaczona tabliczkami „Tu Zwierzowi było nie-
dobrze”. Widzicie, od czasów nastoletnich Zwierz cierpi w górach na ten sam 
problem – kiedy on idzie w górę, jego ciśnienie pozostaje na dole. Całe polskie 
góry powinny zostać pamiątkowo oznaczone miejscami w których Zwierzowi 
było niedobrze. Na całe szczęście z czasem to trochę mija.

Podczas powrotu z gór okazuje się, że – jak zwykle – służę jako informacja 
turystyczna. Zwierz nie ma pojęcia, dlaczego tak jest, ale ludzie, widząc jego 
twarz, czują się w obowiązku zadać mu pytanie dotyczące nurtujących ich 
problemów. Schodząc do Zakopanego, Zwierz udzielał informacji, ile jeszcze 
na górę, jak można wrócić, gdzie właściwie jest to schronisko i czy człowiek 
się bardzo zmęczy. Zwierz nie ma nic przeciwko byciu informacją turystyczną, 
choć bardzo go to bawi, zwłaszcza że dziś nie wyglądał na trasie szczególnie 
profesjonalnie w swoich spodniach w logo Batmana. Matka Zwierza zwróciła 
uwagę, że jej nikt nie pyta o kierunek. Zwierz nie chciał jej mówić, że otacza ja 
delikatna aura terroru. Zwierz też by się bał jej o coś pytać, gdyby nie fakt, że 
musi, bo jesteśmy spokrewnione.

Chwila, kiedy po całej wycieczce Zwierz dotknął płaskiego asfaltu parkin-
gu, była jednym z najpiękniejszych momentów całego wyjazdu. Ludzie nie do-
ceniają, jak cudowne są drogi, które nie składają się z ostrych kamieni. Zmę-
czenie nieco dało się Zwierzowi we znaki, bo jakoś tak wyszło, że nasze górskie 
wojaże zajęły sześć godzin, a sam Zwierz – a jakże – spalił sobie te części rąk, 
które dotychczas pozostały nieopalone. Matka Zwierza, rzecz jasna, się nie 
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spaliła. Słońce nie śmiałoby się jej narazić. Zresztą, ponieważ Zwierz już jutro 
wyjeżdża, usłyszał od swojej matki zdanie, na które czekał od samego począt-
ku wyjazdu: „Jutro spokojnie zjemy śniadanie”. To chyba znaczy, że nie będzie 
mnie popędzać aż do piątego łyka kawy.

Uwaga, a teraz na specjalne życzenie matki Zwierza, akapit hejterski. 
Matka Zwierza wymieni w kolejności przypadkowej wszystkich ludzi ,których 
chętnie udusiłaby w górach:

• osoby, które chodzą z włączoną głośną muzyką (zwłaszcza takie mające 
w ręku mały głośnik);

• osoby, które mówią dzieciom „Wcale nie jesteś zmęczony” i nie dają im 
odpocząć, i zmuszają dziecko do poruszania się w tempie sprawnej osoby 
dorosłej*;

• osoby, które a) z kijkami chodzą po bardzo wąskich ścieżkach, blokując 
drogę, b) wsadzają kijki z ostrymi zakończeniami pod pachę, ryzykując 
że osoba która się za nimi potknie, wykłuje sobie oczko albo dwa**;

• rodziny przekrzykujące się przez szlak „Henia, na obiad Piotrusiowi za-
mówić schabowy?”;

• osoby, które stają na środku ścieżki (szczególnie stromej), aby zrobić so-
bie urocze selfie, ewentualnie: robią zdjęcie rodzinne w poprzek ścieżki 
i wrogo patrzą na każdego, kto usiłuje zejść, a do tego robią cztery kadry, 
bo „Adrianek wypadł jakoś tak smutno”;

• osoby, które w wypadku strasznego tłoku w schronisku kładą się na za-
cienionych ławkach, albowiem pewnie tylko one muszą odpocząć;

• osoby, które dają dzieciom pogadankę na temat uroku gór i wycieczek 
górskich, całkowicie zagłuszając jakiekolwiek odgłosy przyrody i mordu-
jąc raz na zawsze jakikolwiek urok gór i wycieczek górskich;

• przewodników wycieczek dziecięcych, zatrzymujących dzieci co trzy-
dzieści kroków i każących im wysłuchać wykładu, zamiast po prostu 
zaprowadzić je na ładną wycieczkę;

• osoby, które karcą dzieci za to, że nie chcą iść dalej, tylko oglądać wido-
ki***.

 
Jak sami widzicie, matka Zwierza mogłaby tak naprawdę czuć się w górach 

dobrze, gdyby – obok górskich butów, plecaka i książki – miała ze sobą jeszcze 
mały kordzik do wepchnięcia pod żebra połowie turystów.

*Zwierz, niestety, nie łapie się już jako dziecko od paru lat.
** Jeśli wydaje się wam, że nikt nie ma oczu na tej wysokości, to nie widzie-

liście hobbita.
*** Tu matka Zwierza przeszła od słów do czynów i może nie tyle kogoś 

udusiła, ile zwróciła uwagę trenerowi wycieczki górskiej, który wrzeszczał na 
dzieci, że je ukarze za to, że się ociągają, mówiąc mu – słusznie – że w górach 
się nie wrzeszczy. 
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Budzik zadzwonił punktualnie o szóstej rano, zwiastując początek urlo-
pu. Trzeba powiedzieć, że moja szanowna matka potrafi mnie obudzić 
wcześniej nawet na odległość – na przykład załatwiając mi kupno bile-

tu na bardzo przyzwoity pociąg o siódmej rano. Zaledwie siedem godzin i dwie 
przesiadki później, dotykając stopami chodnika na zakopiańskim dworcu 
autobusowym, miałam w głowie myśli, które powinny towarzyszyć każdemu 
człowiekowi na urlopie. Byłam zmęczona, niewyspana i pragnęłam znaleźć 
się w łóżku. Najlepiej własnym.

Kiedy jedzie się autobusem z Krakowa do Zakopanego, można obserwować, 
jak powoli pagórki zamieniają się we wzgórza, te zaś w zalesione góry; dopiero 
po pewnym czasie na horyzoncie pojawia się cień. Z daleka wygląda jak ma-
sywna chmura burzowa, ale kiedy zbliżmy się jeszcze trochę, ów zarys staje się 
ostrzejszy i oto przeszywa serce ekscytacja. Przed nami góry, które są, co wie 
każdy, najpiękniejszym widokiem na świecie. Podobne ukłucie w sercu, choć 
spowodowane nie zachwytem, a raczej przerażeniem, zostało wywołane chwilę 
po moim przyjeździe do Zakopanego przez mą szanowną matkę, która oświad-
czyła, że nie jest szczególnie zachwycona tym, że mój przyjazd zmusił ją do 
skrócenia wycieczki. Jednocześnie podetknęła Zwierzowi pod nos telefon wy-
świetlający informację, że średnia liczba kroków dla minionych kilku dni wy-
nosi 24 000. „Nie chciałabym tego zepsuć”, rzekła matka tonem, który brzmiał 
co najmniej niepokojąco. Należy tu chyba dodać, że do złowrogiego tonu matki 
Zwierza pasował jak ulał wielki czerwony siniak na jej czole, spowodowany 

UROKI URLOPU
(WPIS GÓRSKI PIERWSZY)
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upadkiem na prostej drodze w czasie wycieczki. Wydarzenie, które zapewne 
doprowadziłoby samego Zwierza do histerii, zostało przez matkę zignorowane, 
co świadczy o tym, że jest dosłownie i metaforycznie rąbnięta. Co było do udo-
wodnienia, jak mówią matematycy.

Fenomenalna myśl techniczna pozwalająca jednocześnie wycierać włosy 
i siedzieć na toalecie czyli haczyk na ręcznik tuż nad klozetem.

Po tym czułym powitaniu udałyśmy się do hotelu PRL. Dla tych, którzy nie 
znają tego przybytku – mały przypis historyczny. Kilka lat temu dawny hotel 
Rzemieślnik został przejęty przez sieć hoteli i wydawało się, że już zaraz ten 
nieco rozsypujący się przybytek luksusu lat siedemdziesiątych zostanie wyre-
montowany i zamieniony w typowy zakopiański hotel, gdzie w każdym pokoju 
jest co najmniej jedna owcza skóra. Jednak nic takiego nie miało miejsca. Sieć 
hoteli się wycofała, a nowi właściciele zamiast uprzątnąć pozostałości dawnego 
systemu, po prostu nazwali hotel PRL i dziś wszystkie niedostatki budynku są 
jego znakiem firmowym i elementem wystroju retro. Przy czym hotel PRL ni-
gdy nie przestaje człowieka zaskakiwać. Na przykład w naszym pokoju wielko-
ści szafy („Och jaki duży! Większy od poprzedniego” westchnęła matka, która 
najwyraźniej poprzedni tydzień spędziła w schowku na miotły) przy każdym 
łóżku jest lampka nocna. Czy to oznacza, że przy każdym łóżku jest kontakt? 
Ależ nie, to byłby niepotrzebny zbytek – kontakt jest tylko przy jednym łóżku. 
Przy drugim lampka nocna pełni najwyraźniej funkcje jedynie dekoracyjne. 
Do moich ulubionych elementów wystroju należy też m.in. wieszak na ręcz-
nik, umiejscowiony tak, że ręcznik spada dokładnie do muszli klozetowej albo 
dynda nad głową kogoś, kto chce skorzystać z toalety. Genialne. Zupełnie nie 
rozumiem, po co ktokolwiek miałby mieszkać w innym miejscu.

Kiedy po pierwszym podejściu górskim, znaczy wdrapaniu się na trzecie 
piętro z walizką, miałam nadzieję na chwilę odpoczynku, mój wzrok napotkał 
pozbawione emocji spojrzenie matki, z którego wynikało, że nasiedziałam się 
już w podróży i mam do przejścia kilkanaście tysięcy kroków. Godzinę później 
siedziałam już na Gubałówce, poważnie rozważając, czy moje kolejne już waka-
cje z matką nie są przejawem jakiegoś głęboko posuniętego masochizmu. Znów 
jednak jedno spojrzenie na panoramę Tatr utwierdziło mnie w przekonaniu, iż 
niechętnie muszę pogodzić się z faktem, że matce swej zawdzięczam nie tylko 
skurcze łydek na wakacjach, ale też miłość do gór i pewnie ostatecznie wciąż 
się okazuje, że mam u niej jakiś niemożliwy do spłacenia dług. Na samej Guba-
łówce widać już zaś, że czas naszego wyjazdu zbiegł się z końcem wakacji. Poło-
wa budek oferujących wyjątkowe pamiątki z gór zamknęła swój przybytek, zaś 
idąca górą wąska uliczka wydała się nieco mniej wąska i zatłoczona, gdy znikły 
z niej wypuszczone na zakupowe łowy dzieciaki z wakacyjnych obozów. Zresztą 
o nadchodzącej jesieni świadczy prognoza pogody na trzeciego września. Ponoć 
ma być tylko dwanaście stopni. „To założysz sweter” stwierdziła matka, gdy 
wyraziłam zaniepokojenie warunkami pogodowymi. Ale po drodze do hotelu 
kupiłyśmy sobie rękawiczki. Ciekawy zakup, jeśli weźmie się pod uwagę, że 
temperatura odczuwalna w Zakopanem to dziś dwadzieścia kilka stopni. 
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Hotel PRL nie pozwala zapomnieć o swoich znanych gościach sprzed lat. Po 
powrocie do pracy muszę koniecznie spytać pana Daniela czy pamięta jak tu 
spędzał urlop

Kilka godzin później spojrzałam na telefon by sprawdzić, ile dziś przeszłam. 
Było to 17 000 kroków. Poczułam to, kiedy powoli wdrapywałam się na trzecie 
piętro przeklinając fakt, że hotel PRL jest tak bardzo osadzony w tradycji, 
że nawet nie ma windy. Mój poziom zniechęcenia musiał być widoczny dla 
wszystkich zebranych, bo recepcjonistka hotelu uprzejmym tonem poinformo-
wała mnie, że jeśli naprawdę nie dam rady wejść, to zawsze mogę się poło-
żyć na sofie pod schodami. Przez chwilę poważnie rozważałam, czy nie zrobić 
tam mojej bazy wyjazdowej. Tyle schodów mniej. Matka wygląda jednak na 
całkiem zadowoloną. Być może dlatego, że jej licznik kroków wskazywał, że 
przeszła dziś 17 kilometrów, a ona poniżej 15 na urlopie nie lubi schodzić. Za-
powiedziała, że jutro obudzi mnie o siódmej. „Chyba że będzie padać, to o siód-
mej trzydzieści”. Śniadania wydają od ósmej. Czuję, jak narasta we mnie mo-
dlitwa o deszcz, a urlop się jeszcze nawet porządnie nie zaczął.
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Matka obudziła mnie o 7:21. Obiecała, że obudzi mnie o 7:30 (jeśli 
pogoda będzie średnia), ale najwyraźniej podobnie jak zbrodnicze 
reżimy nie przestrzega konwencji genewskiej i budzi o której chce. 

Kiedy wymamrotałam, że należy mi się jeszcze dziewięć minut snu, zosta-
łam poinformowana, że nie po to jesteśmy na wakacjach, żeby spać.

Prawda jest taka, że rzeczywiście wczesna pobudka była konieczna. By-
łyśmy pierwsze na śniadaniu, co jak wiemy jest najważniejsze. Dzięki temu 
mogłam jako pierwsza wyłowić kawałek masła z wielkiej michy zimnej wody, 
w której pływało pokrojone w kostki. Jest to pomysł albo bardzo less waste, 
albo bardzo w duchu PRL albo – co wydaje się najbardziej prawdopodobne – 
w duchu rosnących cen masła w dowolnym opakowaniu. W każdym razie 
kontemplacja masła i jajecznicy nie zajęła mi zbyt długo, bo matka ponagla-
ła do wyjścia. Wiadomo bowiem, że śniadanie należy zjeść w tym krótkim 
oknie czasu pomiędzy naszym pojawieniem się w restauracji a zejściem na 
posiłek jakichkolwiek następnych gości.

 Ponieważ jednak wczorajsze 20 000 kroków miało zdecydowanie miejski 
charakter, matka postanowiła, że dziś w ramach aklimatyzacji zaprowadzi 
mnie do Doliny Chochołowskiej i tam zastanowi się, co dalej. Wiecie, zdanie 
„a potem pójdziemy gdzieś dalej” ma w sobie odrobinę grozy, bo nigdy nie 
wiadomo, co to oznacza. W każdym razie kiedy nasze stopy stanęły u wylotu 
doliny, myślami byłam już przy tym momencie wycieczki, w którym zazwy-
czaj mam ochotę umrzeć. Sama Chochołowska jest zaś doliną, której kiedyś 

UROKI ULEWY
(WPIS GÓRSKI DRUGI)
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nie lubiłam, a dziś awansowała na pierwszej miejsce dolin górskich w moim 
prywatnym rankingu. Szeroka, zalesiona, ale ze zróżnicowanym krajobra-
zem, jest po prostu piękna i pozwala – mimo zerowego wysiłku włożonego 
w wycieczkę – poczuć się jak w prawdziwych górach.

Szłyśmy żwawo, podziwiając okolicę, gdy nagle zaczęło kropić. Deszcz 
w Tatrach, a zwłaszcza w dolinach, nie jest niczym nowym ani zniechęcają-
cym, więc wyciągnęłyśmy kurtki i ruszyłyśmy dalej przed siebie, nie tracąc 
werwy. Zwłaszcza że pod koniec doliny znaleźć można schronisko z doskona-
łą szarlotką, co zawsze doskonale motywuje do wysiłku. Jednocześnie obser-
wowałyśmy chmury na niebie, z ulgą konstatując, że wielka ciemna chmura, 
która jeszcze chwilę wcześniej zalegała nad Doliną, przesunęła się błyska-
wicznie (dużo szybciej, niż ma to miejsce na nizinach) nad Dolinę Kościeli-
ską. Nad nami zaczynało się ładnie przejaśniać, więc była nadzieja, że nawet 
nie bardzo zmoknięte dotrzemy do samego końca doliny i tam zastanowimy 
się, co dalej. Jednak po kolejnych dwudziestu minutach deszcz zamienił się 
w ulewę, droga zaś w potok. I ponownie – nie byłoby to aż tak zniechęcające 
(nie poruszałyśmy się wszak po wysokich górach, więc śliski szlak nie stano-
wił zagrożenia) gdyby nie fakt, że zaczęłyśmy słyszeć grzmoty. Grzmot w gó-
rach jest inny niż w dolinach, niesie się dłużej, brzmi bardziej i wywołuje 
drżenie serca, którego nie czuje człowiek mając w zasięgu wzroku siedziby 
ludzkie.

Tu pozostała nam decyzja – albo idziemy dalej – ryzykując, że grzmo-
ty się przybliżą, a my znajdziemy się w samym centrum burzy, albo się 
wycofać. Znajdowałyśmy się niemal dokładnie w połowie drogi. Co więcej 
technicznie rzecz biorąc najbliższym schronieniem było rzeczywiście poło-
żone przed nami schronisko. Ostatecznie jednak zawróciłyśmy – zakładając 
przede wszystkim, że jeśli jeszcze trochę zmokniemy pod drodze, a nad Do-
liną przetoczy się burza, to będziemy musiały w kompletnie przemoczonych 
ubraniach czekać na koniec załamania pogody. Tymczasem mimo kurtek, 
nieprzemakalnych butów i ogólnie porządnego stroju, byłyśmy przemoczone 
w sposób trudny do opisania. Znacie może ten stopień mokrości który spra-
wia, że już bardziej mokrym być nie można? To ten moment, kiedy człowiek 
odrzuca parasole, płaszcze przeciwdeszczowe i zdejmuje kaptur z głowy bo 
i tak jest wszystko jedno. Dokładnie tak mokre byłyśmy. Chyba najbardziej 
poszkodowane były moje nowiutkie spodnie – które pod wpływem ciężaru 
wody zaczęły się lekko rozciągać. Nie ma nic gorszego niż schodzenie w desz-
czu z Doliny przy jednoczesnym podciąganiu spodni co parę kroków. Spodnie 
na wieki wieków dostały zwolnienie z wycieczek górskich.

Deszcz, który towarzyszył nam całą drogę, strasząc co pewien czas dale-
kim grzmotem, oczywiście osłabł natychmiast, gdy zaczęłyśmy zbliżać się do 
końca doliny. To ten denerwujący element górskiej pogody – kiedy już zdecy-
dujesz się zawrócić, mami cię ona powrotem w górę, a kiedy próbujesz jeszcze 
raz podjąć wysiłek, potrafi znów zlać cię deszczem. Dlatego nie dałyśmy się 
zwieść i postanowiłyśmy, że jednak wrócimy do Zakopanego i postaramy się 
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założyć na siebie co najmniej jedną suchą rzecz. Bo żadna z naszych rzeczy 
nie była sucha. O ile samo schodzenie z Doliny miało w sobie nawet coś 
z przygody, o tyle przedostanie się ze stanowiska busów do hotelu było au-
tentycznym cierpieniem. Nasze mokre ubrania zamieniły się w zimne mo-
kre ubrania, a my same miałyśmy tyle energii, że podejście w górę Krupó-
wek niemalże wymagało zakładania kilku obozów – jak w czasie wyprawy  
w Himalaje.

Kiedy po powrocie do hotelu doprowadziłyśmy się do względnej suchości, 
byłam przekonana, że matka Zwierza da mu trochę czasu na odpoczynek, 
albo przynajmniej czas na refleksję nad tym, jak wiele w życiu człowieka 
zmieniają suche spodnie. Nic z tych rzeczy; matka Zwierza, głęboko nieza-
dowolona z tego, że warunki pogodowe popsuły jej wycieczkę, zarządziła wy-
marsz celem nadrobienia obowiązkowej liczby kroków. Uświadomiłam so-
bie, że matka niezależnie od pogody ma zamiar funkcjonować wedle zasady 
zachowania zapierdolu (ZZZ!), czyli że będziemy chodzić póki nam nogi nie 
odpadną. W ramach zachęty została mi obiecana kawa oraz shopping. Po-
wiem wam tyle – z kawy jestem zadowolona, bo znalazłyśmy piękną kawiar-
nię z tarasem na panoramę Tatr (zasnutą przez chmury). Co się zaś tyczy 
shoppingu, to matka Zwierza naprawdę zaszalała (powstrzymywała się od 
wchodzenia do sklepów przez cały wcześniejszy pobyt w górach) i kupiła so-
bie skarpetki. Szaleństwo i ekstaza.

Należy tu dodać, że Zwierz poszerzył od wczoraj swoją wiedzę o kontu-
zjach matki, jakich nabyła w czasie krótkiej wycieczki; tej samej, w trakcie 
której potknęła się na prostej drodze. Poza wspominanym siniakiem na czole 
(który wygląda trochę tak jakby cosplay Harry’ego Pottera się nie udał) mat-
ka ma posiniaczone ręce, kolana, i ogólnie cały bok, a czasem mówi zdanie: 
„Nie za bardzo mogę głębiej oddychać”, co sugeruje, że być może obiła sobie 
też żebra. Mimo mojej głębokiej nadziei, że być może poobijanie ją jakoś 
spowolni, niestety wygląda na to, że kiedy ja mam ochotę paść, ona radośnie 
konstatuje, że od początku miesiąca przeszła już ponad 31 kilometrów, co nie 
brzmiałoby tak dobrze gdyby nie fakt, że chodzi o miesiąc, którego właśnie 
mamy drugi dzień.

Aby pozostać wiernym kronikarzem naszej wyprawy muszę dodać, że ho-
tel PRL wciąż nie przestaje nas zaskakiwać. Ot, wczoraj późnym wieczorem 
łazienka wydała z siebie dziwny dźwięk, który był czymś pomiędzy bulgota-
niem a szczekaniem. Matki Zwierza to nie poruszyło. „One czasem tak robią” 
stwierdziła. Ale może należy zaznaczyć, że jeśli chodzi o ten hotel, moja sza-
cowna matka nie zadaje zbyt wielu pytań, a swoje obserwacje ogranicza np. 
do radosnej konstatacji, że szafka nad jej nowym łóżkiem już nie wisi tak, że 
można łatwo uderzyć w nią głową. W tym pokoju łatwiej jest wykłuć sobie 
nią oko. Nie ukrywam, że ten poziom optymizmu jest dla niej zwykle niedo-
stępny w Warszawie. Najwyraźniej hotel PRL budzi w mej matce wszystko 
co najlepsze. We mnie budzi zaś niekończące się zdziwienie. Dziś np. odkry-
łam, że klozet się trochę giba. Nie wiem, czy to nie specjalnie. Wolę nie pytać.
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Moja cicha sugestia, że być może należałoby załamanie pogody potrakto-
wać jako znak Boski i nie wstawać wcześnie, tylko oddać się jakimś typo-
wo urlopowym czynnościom, matka posumowała zdaniem: „Obudzimy się 
o siódmej i podejmiemy decyzję, co dalej robimy”. Obawiam się jednak, że na 
tej liście nie znajdzie się propozycja „Śpimy dalej, bo mamy wolne”.
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Matka obudziła mnie informując, że jest już piętnaście po i mam na-
tychmiast wstawać. Już zaczęłam się wykłócać, że przecież umowa 
mówiła, że ma mnie budzić o siódmej trzydzieści, i wtedy właśnie 

padło zdanie które sprawiło, że aż usiadłam na łóżku. Okazało się, że jest 
piętnaście po… ósmej. ÓSMEJ! Jak się miało okazać (po krótkim wyjrzeniu 
przez okno) za decyzją matki, by obudzić mnie o tej godzinie stał fakt, że całe 
góry schowały się za chmurami. Chmurami z których lało. Na moją sugestię, 
że skoro z wycieczki nici, to może obudziłaby mnie o dziesiątej, odpowiedział 
mi tylko pusty śmiech. I poganianie do wstawania.

Wyobraźcie sobie sytuację. Za oknem leje. Temperatura wynosi dziewięć 
stopni. Wokół szarość. Co robicie? Odpowiedź logiczna – podciągacie kołdrę 
wyżej i idziecie spać, ewentualnie zostajecie pod kocem czytać książkę. Odpo-
wiedź matki Zwierza – zakładacie dwie warstwy, rozkładacie parasol i idzie-
cie wyrobić obowiązkowe kilkanaście tysięcy kroków, bo przecież nie po to 
zapłaciliście za hotel, by w nim siedzieć (autentycznie takie są słowa matki 
Zwierza, która najwyraźniej widzi w nich jakąś logikę). Deszczowe Zakopane 
nie oferuje wielu atrakcji. Można usiąść w jednej z rozlicznych kawiarni i na-
pić się kawy. Można iść do muzeum, ale problem jest taki, że kiedy jeździ się 
tu co roku, to jakby się już je zna. Można wejść do sklepu, no ale naprawdę 
w sklepie już się było.

Ostatecznie Matka Zwierza zaordynowała, że wjedziemy na Gubałówkę 
i pójdziemy dalej. Dokąd pójdziemy już nie zdradziła. Kiedy kolejka zawiozła 

PRZECHOWYWANIE ZWIERZA  
W CHMURZE 
(WPIS GÓRSKI TRZECI)
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nas na górę, jasne stały się dwie rzeczy. Pierwsza – że jest zdecydowanie zim-
ny i deszczowy początek września, ponieważ na tej obleganej zazwyczaj przez 
turystów górze nie było nikogo. Oraz druga – że wjeżdżając na to niewielkie 
wzniesienie znalazłyśmy się w chmurze. Innymi słowy, było mokro, mgliście 
i żywego ducha dookoła. Sceneria zupełnie jak z horroru, w którym zombie 
zjadły już całą populację. Jak słusznie przypuszczacie, matka Zwierza była 
absolutnie zachwycona, co każe domniemywać, że w skrytości ducha czeka na 
zombie apokalipsę. Sama pusta Gubałówka wyglądała jak smutny nekrolog 
wakacyjnej rozrywki, gdzie wszędzie wszystko zachęcało do spróbowania co-
raz to innej atrakcji, ale wszystkie przybytki były opuszczone albo zamknięte. 
Na górze pozostały tylko nieczułe na deszcz owce, refleksyjne krowy oraz ofia-
ry turystycznej nadgorliwości rodziców.

Trzeba jednak przyznać, że dziś matka zachowywała się łaskawie. Kiedy 
w czasie naszego spaceru Zakopane po prostu nagle się skończyło, zarządziła 
odwrót i nawet zasugerowała, że możemy usiąść na kawie i poczytać. Ponie-
waż gesty takie – zwłaszcza w środku dnia, i to jeszcze przed dwudziestym 
kilometrem spaceru, należy traktować entuzjastycznie, to była to kawa nie-
słychanie przyjemna, wypita w poczuciu swoistego zwycięstwa pogody i zimna 
nad nieustępliwym charakterem matki Zwierza. Od dziś zacznę traktować 
załamania pogody jako mojego sojusznika. Należy jednak zauważyć, że gdyby 
były miesiące wakacyjne i było nieco cieplej niż dziewięć stopni, albo gdyby 
wyschły już nasze przemoczone wczoraj rzeczy, to nie ręczę, że matka nie pró-
bowałaby mnie jednak gdzieś dalej zagnać. Na całe szczęście groźba przemo-
czenia wszystkich par posiadanych przeze mnie butów w zaledwie dwa dni 
okazała się wystarczająca.

Po kawie matka Zwierza oświadczyła, że w międzyczasie pora zrobiła się 
obiadowa i ona z racji paskudnej pogody ma ochotę na coś naprawdę dobrego. 
Zwierz, który ogólnie ceni kuchnię zakopiańską w sposób ograniczony (jedze-
nie jest tu bardzo jednorodne), zaproponował odmianę w bardzo miłej włoskiej 
knajpie. I co? Otóż musicie sobie wyobrazić że w ramach dobrego jedzenia, 
na poprawę humoru, matka Zwierza zamówiła szpinak. Co więcej, to była 
ta najgorsza forma szpinaku, czyli zielona papka, która ponoć jest pyszna, 
ale od czasu kiedy spotkałam się z nią ostatni raz w przedszkolu nie mam 
zamiaru dokonywać ponownych testów. W każdym razie chyba w żadnym 
słowniku świata „dobre jedzenie na paskudną pogodę” nie równa się szpina-
kowi. Zwłaszcza w porcji sugerowanej jako przystawka. No ale taka jest mat-
ka Zwierza, obrzydliwie dorosła w swoich kulinarnych wyborach. I proszę mi 
nawet nie pisać, że szpinak jest dobry. Jak dobry by nie był, zamawianie go 
jako jedynego dania w knajpie uważam za patologiczne.zmienić.

Dzień upłynął jednak miło, bo jak mówi stare powiedzenie – przyjedź do 
Zakopanego, twoi znajomi już tam są. Z radością udałam się więc na kawę 
z kolegami ze studiów. Jak szybko się okazało, można było uznać to spotka-
nie za mały kącik terapeutyczny dla ofiar wczesnego wstawania. Okazało 
się, że u nich pobudka zarządzana jest o godzinie 4:30. I jak zwykle okazało 
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się, że mamy tu jedną osobę, która jest demonicznym poganiaczem i jedną nie-
winną ofiarę. Najwyraźniej wśród ludzi jeżdżących w góry tak rozkładają się 
obowiązki. Ktoś budzi o nieludzkich porach i ktoś cierpi – niekiedy w skrytości 
ducha, niekiedy oficjalnie na blogu. Podczas kiedy my – ofiary – dzieliliśmy 
się swoimi traumami, nasi poganiacze spoglądali na nas zupełnie bez zrozu-
mienia. Zaniepokoił mnie fakt, że matka wcale nie wyglądała na szczególnie 
zniechęconą wizją wstawania koło 4. Co jest przecież zupełnie skandaliczne, 
bo takiej godziny nie ma. Niemniej dla własnego bezpieczeństwa powiedzia-
łam mamie, że może iść na spacer i nie musi dalej być towarzyszką naszej 
rozmowy. Trzeba się ratować przed niepokojącymi skutkami spotkania dwójki 
górskich psychopatów. Tu jednak należy zauważyć, że znajomi Zwierza nie 
tylko chodzą na dłuższe i bardziej wyczerpujące wycieczki, ale przede wszyst-
kim decydują się na lokum, przy którym hotel PRL wydaje się przepełniony 
luksusami. Kiedy słyszy się o przezabawnej wyprawie po drewno, konieczne 
by rozpalić w kominku, jedynym źródle ogrzewania, to jednak człowiek zaczy-
na cenić hotelowy kaloryfer. Nawet jeśli nie działa, to jednak tam jest, dając 
poczucie złudnego bezpieczeństwa.

Ponieważ dzisiejszy dzień był niesłychanie leniwy (ledwie 20 000 na licz-
niku kroków), pozostaje mi nadal donosić o niekończących się urokach hotelu 
PRL. Otóż na przykład musicie wiedzieć, że stojące tu łóżka pamiętają czasy, 
kiedy ludzie mieli mniejsze wymagania. Są wąskie i z natury dość twarde. Aby 
dostosować je do nowych gości, których plecy są zmiękczone zarazą kapitali-
zmu, położono na starych łóżkach nowe miękkie materace. No i te materace 
zjeżdżają. Może nie wszystkim, ale Zwierzowi materac w nocy zjeżdża z łóżka, 
co sprawia, że rano budzę się z nogami na materacu swobodnie zwisającym 
z boku łóżka. Albo czasem w czasie czytania czuję, jak materac powoli zsuwa 
się w dół. Badania nad niezwykłością łazienki doprowadziły nas natomiast do 
kolejnego odkrycia: otóż okazało się, że wieszak na papier toaletowy wisi w ta-
kim miejscu, że właściwie nie sposób z niego korzystać. Wydaje się jednak, że 
pełni funkcję jedynie dekoracyjną, ponieważ nigdy obsługa hotelu nie powie-
siła na nim papieru. Co zaś się samego papieru tyczy, to odnoszę wrażenie, że 
papier traktuje się jak w czasach niedoborów i uznaje, że każda dodatkowa 
rolka przydzielona mieszkańcom zrujnuje hotel.

Na jutro zapowiadają ładniejszą pogodę, a wieczorem chmury zwróciły nam 
już część gór i nawet widać było na niebie gwiazdy. Co cieszy, bo znaczy to, że 
może uda się ruszyć na wyprawę. Zapowiadają że będzie całkiem ładnie, ja 
cieszę się, że przywiozłam z Warszawy ciepłą kurtkę (kupowaną gdy za oknem 
było 32 stopnie ciepła) i tylko jedno mnie niepokoi. Czy aby przypadkiem mat-
ka zainspirowana spotkaniem z moimi znajomymi nie będzie mnie próbowała 
obudzić wcześniej. Cóż taki los człowieka prześladowanego – całe życie upły-
wa mu w niepewności.
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Dziś rano, koło godziny siódmej, matka obudziła mnie z radosną infor-
macją, że się przejaśniło i oto przed nami cudowny dzień wypełniony po 
brzegi chodzeniem. Trochę jęknęłam. Niestety był to moment, w któ-

rym zebrałam całą obecną w mojej osobie odwagę i poinformowałam moją 
matkę, że nie najlepiej się czuję i w związku z tym wolałabym dziś nie iść pod 
górę. Jeśli zastanawiacie się, jak wygląda spojrzenie matki która żałuje, że 
nie wybrała na towarzysza podróży jakiegoś lepszego dziecka, to spojrzenie, 
jakim zostałam obrzucona o poranku, powinno być przy definicji takiej posta-
wy w słowniku.

Tu należy zauważyć, że dzisiejszy dzień w ogóle miał przebiegać wedle 
zupełnie innego planu. Otóż wyobraźcie sobie, że jeszcze w Warszawie moja 
szacowna matka zakupiła bilety na kolejkę na Kasprowy, mając w głowie, że 
być może w końcu po latach uda się jej przegonić mnie w kierunku Świnicy. 
Szybko jednak plany uległy zmianie, ponieważ w kolejkę walnął piorun i nie 
działała. Tak nam się przynajmniej zdawało. Koło północy postanowiłam jed-
nak, że może wejdę trochę bez nadziei na stronę PLK i dowiem się, co z ko-
lejką. I wtedy okazało się, że jednak jedzie. Kiedy się o tym dowiedziałyśmy, 
rzuciłyśmy się szukać biletów – które jako potencjalnie nieważne, straciły 
swoje miejsce w hierarchii rzeczy, których próbujemy nie zgubić. Ostatecznie 
znalazły się – koszmarnie pogniecione, ale jednak wciąż ważne.

Wjechanie na Kasprowy to jedna z tych wycieczek magicznych. Zaczyna 
się z dołu, gdzie wszystko jest normalnie, by po trzydziestu minutach znaleźć 
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się w wysokich Tatrach. Widzicie, pisałam o tym nie raz, ale swoje zdanie 
podtrzymuję, że jeśli istnieje na świecie skromna przestrzeń absolutnej wol-
ności, to zaczyna się ona tam, gdzie kończy się kosodrzewina. Cokolwiek trapi 
współczesny świat, nie ma dostępu do gór. Jak powtarza ma matka, pragnąć 
oddać to uczucie: „Nie ma nas, będzie las”, i choć los lasów nie jest pewien, to 
w górach człowiek rozumie, że jego egzystencja naprawdę nie jest jakoś bar-
dzo znacząca, a on sam przeminie na tyle szybko, by nikt w górach tego nie 
zauważył. I to uczucie wcale nie przygnębia, tylko daje jakieś niesamowite po-
czucie wolności, bo skoro nasze życie nie znaczy aż tak wiele, to możemy spo-
kojnie iść górskimi szczytami, zamiast przejmować się każdym jego aspektem, 
zwłaszcza tym zawodowym. Może mityczna górska wolność polega po prostu 
na pogodzeniu się z faktem, że wszystko, co w życiu robimy jest absolutnie bez 
sensu w obliczu możliwości chodzenia po górach.

Te właśnie myśli przechodziły mi do głowy na szczycie Kasprowego (po raz 
pierwszy w życiu wdrapałam się istotnie na sam szczyt, tuż obok obserwato-
rium meteorologicznego), kiedy zdałam sobie sprawę, że jeśli szybko nie zła-
pię mojej szacownej matki za fraki, to szykuje się awantura. Dlaczego? Otóż 
matka Zwierza zauważyła grupę uczniowską (która zresztą jechała z nami ko-
lejką), która zamiast podziwiać w ciszy piękno gór, musiała – w towarzystwie 
pokrzykiwań opiekuna – rozwiązywać na szczycie góry zadanie z matematyki. 
Zdaniem matki Zwierza jest zbrodnią na doświadczeniu górskim kazanie czło-
wiekowi, w tym młodemu człowiekowi, koncentrować się na zeszycie ćwiczeń, 
kiedy może właśnie chłonąć całym sobą górskie piękno. Zwierz powstrzymał 
matkę przed interwencją mającą na celu uciszenie opiekuna i wywołanie rebe-
lii wśród młodzieży. Prawda jest jednak taka, że owa ognista nienawiść mat-
ki Zwierza do takich działań edukacyjnych nie jest nieuzasadniona. W końcu 
zadanie z matematyki można rozwiązać wszędzie, a na szczycie górskim czło-
wieka powinny interesować wyłącznie góry.

Ponieważ jak już wspomniałam nie czułam się najlepiej, matka zapropono-
wała, byśmy szły nieuczęszczaną przez nas drogą, czyli zejściem z Kasprowe-
go, ale nie przez Murowaniec, a najprostszą (choć nie najłatwiejszą) drogą pod 
samą kolejką. Ruszyłyśmy więc przed siebie, dość zaskoczone, że ta ignorowa-
na przez nas przez lata droga ma w sobie sporo uroku. Nasze zejście wywoły-
wało zaskoczenie i podziw wśród wspinających się osób, ale matka zabroniła 
mi kłamać i musiałyśmy przyznawać się kolejnym turystom, że schodzimy 
tak wcześnie tylko dlatego, że równie wcześnie wjechałyśmy. I tyle z szacunku 
ludzi ulicy. Niemniej muszę przyznać, że jest ten moment, kiedy słyszysz na 
szlaku zdanie „I co, matka cię przegania” i rozumiesz że właśnie żegnasz się 
z anonimowością. Trzeba się pogodzić, że sława matki poganiaczki wychodzi 
poza ten blog.

Ponieważ rok szkolny się już zaczął, to w górach mniej jest młodzieży, co 
nie znaczy jednak, że jej nie ma. Dziś mogłyśmy zaobserwować parenting do-
skonały – czyli matkę tłumaczącą córce, że jest mała i stawia małe kroki, ale 
jak wejdzie to będzie to osiągnięcie; parenting niedoskonały – czyli rodziców  



135

wyrzucających córce, że tylko by przed komputerem siedziała, a poszła w góry 
to się męczy (aż miałam im ochotę powiedzieć, że sami nie chcieliby takich 
rzeczy słuchać na wakacjach, więc czemu mówią to córce), parenting wybit-
ny – rodziców wnoszących śpiące dzieci w nosidełkach na górę (szkoda, że 
to się kiedyś w życiu kończy) oraz cudowny parenting odwrócony. Parenting 
odwrócony prezentowała na oko sześcioletnia dziewczynka, która parła do 
przodu w zawrotnym tempie, a kiedy jej matka oświadczyła, że musi stanąć 
i odetchnąć, córka powiedziała: „Nie możesz stawać, musisz iść, nie możesz się 
teraz poddać”, co było absolutnie urocze, ale też wywołało we mnie niepokój 
o jakiekolwiek przyszłe dzieci tej sześciolatki. Może będą pisały bloga o swojej 
traumie.

Droga z Kasprowego nie jest bardzo stroma, ale szłyśmy najwolniej jak się 
dało, głównie dlatego, że żal nam było się rozstawać z wysokimi górami. Osta-
tecznie jednak chcąc nie chcąc zeszłyśmy na sam dół, i jakoś musiałyśmy się 
pocieszyć. Na całe szczęście w Zakopanem jest szwajcarska knajpa, w której 
można zjeść genialne raclette, choć w przypadku osób postury hobbita należy 
jeść jedną porcję na dwie osoby. Po doskonałym obiedzie przyszedł czas na całą 
godzinę odpoczynku, po czym matka Zwierza doskonała przeglądu wszystkich 
krokomierzy (mamy chyba z sześć różnych aplikacji do mierzenia kroków 
i żadna nie wskazuje tej samej liczby, ale wszystkie wskazują, że zapieprza-
my jak małe samochodziki) i zarządziła wyjście. Widzicie, Zwierz nigdy nie 
przypuszczał, że jego fizjologia uwzględnia posiadanie mięśni z przodu ud, 
ale właśnie się o nich dowiedział. Wciąż jednak jest to stan lepszy od matki 
Zwierza, która raz na jakiś czas rzuca zdaniem: „Jak oddycham prawie mnie 
nie boli”. Istnieje jednak duże podejrzenie, że podczas upadku (jeszcze przed 
przybyciem Zwierza) uszkodziła sobie żebro, co z właściwym sobie dystansem 
ignoruje, twierdząc, że jakakolwiek interwencja współczesnej medycyny i tak 
na nic by się nie zdała. Mówiłam, że matka jest kopnięta.

Aby ukoić ból egzystencjalny udałyśmy się na spacer, który zaowocował 
zakupem butów (dla Zwierza) i kilku kieliszków wina (na spółkę). To nieko-
niecznie rozsądne zachowanie (w ramach leczenia gastrofazy zjadłyśmy chleb 
ze smalcem) może się na nas negatywnie odbije, ale za to matka oddycha pra-
wie normalnie, a ja prawie nie czuję dodatkowych mięśni nóg. I choć radośnie 
kołysze się nam świat, matka znad czytnika właśnie oświadczyła, że chyba już 
wie dokąd jutro pójdziemy. Ja bym powiedziała popełzniemy, ale nie chcę jej 
jeszcze bardziej zawieść.
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Całe życie moja matka tłumaczyła mi, że z terrorystami się nie dyskutu-
je. I co? Dziś o godzinie 7:10 rano musiałam pertraktować z terrorysta-
mi, bo przecież matka obiecała obudzić mnie o 7:15. Czy wy rozumiecie 

ten akt terroru, jakim jest budzenie człowieka pięć minut wcześniej? Człowie-
ka, którego połowa ciała właśnie zaczęła się zsuwać z łóżka wraz z wędrują-
cym materacem? I cóż z tego, że wcześniejsza pobudka została spowodowana 
doskonałymi warunkami do wycieczki. Są pewne rzeczy, których się nie robi.

Najwyraźniej moja poranna tyrada dotycząca tego, jak bardzo nie budzi się 
ludzi pięć minut wcześniej, zmiękczyła serce matki, bo zgodziła się pójść ze 
mną pod Morskie Oko. Choć może serce matki zmiękczyło żebro, które pra-
wie na pewno jest obite, a nie złamane. Ewentualnie matka sobie naciągnęła 
mięsień. Albo coś jeszcze. Ostatecznie może należałoby to zdiagnozować, ale 
ponieważ jak sama twierdzi oddycha dobrze, to pozwalam jej udawać, że jest 
niczym komandos sił specjalnych nieokazujący bólu. Choć myślę, że koman-
dosi mają w sobie jednak więcej łagodności niż moja matka w Zakopanem. 
Pewnie nie budzą kolegów wcześniej.

Moja ochota na wycieczkę do Morskiego Oka brała się z kilku powodów. Po 
pierwsze – to jest moja ulubiona wycieczka, którą ostatnim razem robiłam 
kilka lat temu, a i to nie do końca, bo skręciłyśmy po drodze na Pięć Stawów. 
Po drugie – rozzuchwalił mnie wrzesień i wizja podejścia asfaltową drogą bez 
konieczności wymijania poganianych wycieczek szkolnych, znudzonych nasto-
latków i biednych zapłakanych dzieci w wieku podstawówkowym. Wszystkie 
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te dzieciaki męczyły się teraz w szkołach, co pozwalało mieć nadzieję, że na 
szlaku będzie po prostu luźniej. Na koniec muszę przyznać bez bicia, że wy-
jeżdżając na zaledwie kilka dni niekoniecznie mam ochotę testować pełnię 
swoich możliwości, wolę pochodzić niżej, zmęczyć się mniej i nie doprowadzić 
swoich nóg do stanu nieużywalności. Kontuzja matki jest wielkim sojuszni-
kiem tego mojego planu.

Jeśli chodzi o plusy września to muszę przyznać, że z każdą minutą utwier-
dzam się w przekonaniu, że chyba już nigdy więcej nie przyjadę w góry w sezo-
nie. Wrzesień nawet słoneczny wyróżnia się bowiem brakiem upałów, a nawet 
potrafi orzeźwić tym wczesnojesiennym wiatrem, który przypomina, że zaraz 
tu wszędzie będzie zimno, i zniknie intensywna zieleń, a mróz będzie szczypał 
policzki. Ten wiatr, który wieje lekko i każe założyć bluzę, niesłychanie uła-
twia chodzenie, a jednocześnie trochę pogania do szybszego chodu. Tak jakby 
jesień nie miała się zacząć za kilka tygodni ale już zaraz, pomiędzy kolejnymi 
kilometrami. To najlepsza pogoda na chodzenie w górę, bo człowiek już nie 
marznie, ale jeszcze się nie zgrzewa, zaś umysł każe się tylko cieszyć, że ów 
wiatr nie przypomina o jesieni w drodze do szkoły czy na uczelnię.

Choć droga do Morskiego Oka kojarzy się z najgorszymi obyczajami tu-
rystów i z masowym parciem w górę (co nie dziwi, bo nazywanie tej trasy 
szlakiem jest odrobinę na wyrost – to po prostu szosa pnąca się w górę dość 
łagodnymi zakrętami), to jednak nie da się ukryć, że po drodze jest po prostu 
przepięknie. Ponieważ startuje się dość wysoko i idzie się w głąb gór – ma-
jąc z boku wzniesienia w Polsce i na Słowacji, to odnosi się wrażenie, jakby 
szło się w samo serce Tatr, zostawiając wszystko za sobą. Szczyty, które gó-
rują na horyzoncie, robią wrażenie z daleka, ale im bliżej jest się wzniesień, 
tym bardziej nie sposób oderwać oczu. Głównie dlatego, że dopiero patrząc na 
góry, człowiek zdaje sobie sprawę, jak niesamowicie żałosne i niewielkie jest 
wszystko, co wznosimy jako nasze ludzkie budowle. Choćbyśmy się nie wiem 
jak starali, nie potrafimy zbudować góry. Ani niczego równie wspaniałego.

Oczywiście te wszystkie rozmyślania snułam, kiedy matka parła do przodu 
tempem, które wskazywało, że pragnie zdobyć jakąś odznakę za najszybsze 
wejście na górę z kontuzjowanym żebrem. Jeśli takie przyznają, proszę nam 
jedno przysłać pocztą. Zresztą mierzenie czasu na tej trasie jest niesłychanie 
proste. Choć zarząd parku zawsze informuje na znakach, ile jeszcze do końca 
szlaku, to droga do Morskiego Oka jest podzielona także na odcinki toaletowe. 
Innymi słowy przy każdej toalecie po drodze napisano, ile jeszcze do następnej. 
Ów toaletowy podział odcinka wydaje się metodą genialną – głównie dlatego, 
że człowiek zawsze zapamiętuje, ile mu jeszcze zostało do kolejnej możliwości 
skorzystania z uroków toi toi-a, a do tego czasem nawet potrafi z tego powodu 
przyśpieszyć kroku. Zupełnie nie rozumiem, czemu nie stosujemy tego sposo-
bu mierzenia odległości wszędzie. Czy nie byłoby rozsądne gdyby wyruszając 
na wyprawę mierzyć ją nie liczbą kilometrów, ale liczbą obecnych po drodze 
toalet? Wszak dziesięć kilometrów z jedną toaletą po drodze to zupełnie co in-
nego niż te same dziesięć kilometrów z pięcioma toaletami. A bez toalety to już 
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w ogóle. Także tempo przebycia tych trzech odcinków potrafi być drastycznie 
różne. Ten ostatni niektórzy potrafią przebyć w całości biegiem.

Samo Morskie Oko, nawet otoczone dziesiątkami turystów, jest miejscem 
absolutnie zachwycającym. Niewiele więcej umiem powiedzieć, bo jak zwykle 
z górskimi widokami jest tak, że kiedy się na nie patrzy to ma się uczucie, 
że to właśnie jest ten moment, w którym absolutnie nie ma się zdolności, by 
napisać, jakie to wszystko jest. Być może właśnie dlatego, że nikt tego nie zbu-
dował i nie wymyślił, tylko po prostu jest, w całej swojej naturalnej okazałości 
i urodzie, którą potem nieudolnie staramy się odtworzyć. Jednak żadna sa-
dzawka naszej fontanny nie będzie miała w sobie takiej perfekcji, jak zielona, 
ocieniona szczytami gór tafla jeziora. Można więc tylko patrzeć i ewentualnie 
zazdrościć okolicznym kaczkom, że mają te widoki na co dzień. Choć może jak 
jest się kaczką, to jest to rzecz mniej poruszająca. Oczywiście takiego samego 
uroku i urody nie ma schronisko przy Morskim Oku, oblepione turystami ze 
wszystkich krańców świata. Bo jest tu istna wieża Babel. Najwyraźniej ktoś 
za granicą się wygadał i teraz wszyscy chcą zobaczyć, jakie to miejsce jest 
piękne.

Nasi sąsiedzi przy wielkim drewnianym stole byli jednak Polakami, co dało 
się poznać po tym, że pan Euzebiusz przeczytał cały rozdział o Morskim Oku 
z przewodnika Nyki na głos. Po chwili do stolika wróciły dwie panie, którym 
pan Euzebiusz ponownie przeczytał ów rozdział. A potem – najwyraźniej uzna-
jąc, że powtórka dobrze robi pamięci – zaczął powtarzać niektóre fakty z tego 
rozdziału na głos. Cóż… jakbyście kiedyś byli ciekawi, jakie treści można zna-
leźć w przewodniku Nyki o Morskim Oku, to znam ten rozdział niemal na 
pamięć. Niemniej pan Euzebiusz nie wpłynął na nas tak, jak pani obok, która 
jadła schabowego. Zapach tego schabowego połączył mnie i matkę w jednym 
pragnieniu, by zjeść dokładnie to samo. Niestety w schronisku kolejka była 
tak duża, że można było spokojnie założyć, że my schabowego zobaczymy gdy 
spadnie pierwszy śnieg. Zostało nam więc tylko jedno – schować zachwyty do 
kieszeni i niemal biegiem ruszyć w dół, ku cywilizacji i kotletom.

Tempo, jakie przyjęłyśmy, motywowane było głównie żądzą schabowego, ale 
nie ukrywajmy: wymijanie głośnych, dowcipkujących i śmiejących się grup lu-
dzi też nas motywowało. Nie wiem dlaczego, ale ja i moja matka nie trawimy 
ludzi, którzy w górach śmieją się głośno i irytująco. A właściwie gorzej – re-
choczą. To jedna z tych rzeczy, które sprawiają, że matka Zwierza nie mogłaby 
mieć kijków trekkingowych. Jestem absolutnie pewna, że z lubością wbijałaby 
ich ostre końcówki w łydki zbyt wesołych turystów. Główką od kijka dawałaby 
zaś po głowie wszystkim, którzy robią sobie zdjęcia stając w poprzek drogi. 
Przy czym muszę zaznaczyć, że większość ludzi, których mija się po drodze 
– zwłaszcza tak specyficznej jak ta, jest ubrana całkiem górsko i porządnie, 
a do tego zachowują się jak najlepiej. Tak więc nie pałamy nienawiścią do ogó-
łu turystów. Choć jednocześnie, kiedy koło czternastej minęła nas na drodze 
dziewczyna w letniej sukience, poczułyśmy się trochę zaskoczone. Zwłaszcza, 
że szła niezłym tempem, z miną, która niemalże sugerowała, że to ona ubrała 
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się właściwie, a my wszyscy wygłupiamy się, idąc po tym asfalcie w butach za 
kostkę.

Ostatecznie droga skończyła się jak zwykle nieco niespodziewanie (droga 
do Morskiego Oka tak ma – wydłuża się i skraca na niektórych odcinkach 
w sposób trudny do przewidzenia), a my dopadłyśmy do busa i ruszyłyśmy 
do Zakopanego. Tam udało się nam usiąść w knajpie serwującej pięć różnych 
rodzajów kotletów i w końcu zjeść schabowego. Przy czym żadna z nas za scha-
bowym nie przepada. Ale czasem… czasem człowiek naprawdę musi. Potem 
powróciłyśmy do hotelu PRL. Ten nie przestaje nas zaskakiwać. Np. w toalecie 
pod schodami (z której korzystamy zwykle wtedy, gdy po śniadaniu wyprawa 
na trzecie piętro wydaje się nieco zbyt dużym wysiłkiem) można zapalić świa-
tło, ale ponieważ coś w świetlówce nie styka, człowiek ma do wyboru – albo 
ciemności, albo dyskotekowe migające światło, które może przyprawić o atak 
epilepsji. Jak sami rozumiecie, nie jest to łatwy wybór. Choć gdyby dodać do 
tej świetlówki jeszcze muzykę, to hotel mógłby się chwalić własną dyskoteką.

Wieczór przebiegałby pewnie już zupełnie spokojnie i bez żadnych zawi-
rowań, gdyby nie fakt, że matce na czytniku nagle przestało działać Legimi. 
Sytuacja w przypadku większości osób byłaby mało tragiczna, wobec faktu, 
że oprócz książek z Legimi mama ma na czytniku około tysiąca ebooków, ale 
musicie zrozumieć – matka Zwierza czuje, że ma przy sobie za mało książek, 
jeśli jej czytnik nie ma objętości biblioteki aleksandryjskiej. Musicie wiedzieć, 
że Zwierz tak naprawdę nie boi się swojej matki. Chyba że nie działa jej czyt-
nik. Wtedy matka Zwierza zamienia się w osobę której… cóż, nie chcieliby-
ście spotkać w ciemnej uliczce. Na całe szczęście liczne resetowanie, łączenie 
i przywracanie ustawień fabrycznych sprawiło, że czytnik znów działa. Trochę 
spokojniej kładę się spać. Choć kto wie, co przyniesie jutro.
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Obudziłam się rano sama. Usiadłam na łóżku. Za oknem była szaruga, 
a góry zniknęły pod chmurami. Rzuciłam okiem na łóżko mojej matki. 
Wyglądała jakby spała. W tym momencie miałam trzy opcje. Pierw-

sza – iść spać dalej, udając, że nic się nie stało i mieć nadzieję, że matka 
będzie spać dalej jeszcze długo. Drugą – dojść do wniosku, że matka jednak 
po prostu padła i zacząć organizować pogrzeb. I trzecią – spróbować obudzić 
matkę i poinformować ją, że jest siódma czterdzieści pięć, a ona zaspała. Wy-
brałam opcję trzecią i już całe pięć minut później matka warczała na mnie 
pod łazienką, że zdecydowanie za długo myję zęby. Na śniadanie zeszłyśmy 
o ósmej dziesięć. I nie byłyśmy pierwsze.

Matka twierdziła, że na jej zaspanie wpłynęła paskudna pogoda. Ja twier-
dzę, że być może jej liczne kontuzje. Podsumujmy. Matka ma na czole za-
drapanie przypominające znamię Harry’ego Pottera (nie boli, więc jesteśmy 
bezpieczni, Voldemort nie wraca), na kolanie siniaka wielkości Australii, a do 
tego jeszcze bolące żebro. Ja w takim stanie leżę i umieram, a matce zdarzyło 
się raz zaspać dwadzieścia minut. Co wskazuje, że chyba jest człowiekiem. 
Z naciskiem na chyba, bo moim zdaniem może być też odpornym na ból mu-
tantem. Niemniej niezależnie od tego, co nas opóźniło, pogoda i tak nie zachę-
cała do długich i wysokich spacerów. Zwłaszcza że dzień wcześniej weszłam 
w posiadanie kijków do trekkingu (po latach uprzedzeń uznałam, że trzeba 
iść z duchem czasu i że wszystko, co pozwoli mi lepiej iść w górach, jest do-
bre) i bardzo chciałam je sprawdzić na trasie, na której w sumie nie byłyby 

POZA ZASIĘGIEM
(WPIS GÓRSKI SZÓSTY)
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potrzebne i mogłabym je odrzucić, gdyby okazały się zbędne. A była taka moż-
liwość, bo mimo zapewnień sprzedawcy, że wszystko jest w porządku, nadal 
byłam nieco zaskoczona tym, że sprzedał mi dwa kijki oznaczone jako lewe. 
Może to dla ludzi, którzy mają dwie lewe nogi…?

W każdym razie wszystkie te okoliczności sprawiły, że udałyśmy się do Ko-
ścieliskiej. Przyznam wam szczerze i bez bicia, że w ciągu ostatnich lat moje 
podejście do Kościeliskiej przechodziło od względnej sympatii do rosnącej nie-
chęci. Głównie za sprawą ludzi. Jest to bowiem ta dolina, która wymaga od 
człowieka, by miał dwie nogi i tyle już wystarczy, by ją pokonać bez większego 
wysiłku. Ludzie ciągną więc przed siebie tłumnie, zwłaszcza że rzeczywiście 
pod sam koniec jest schronisko, w którym podają ciepłą szarlotkę. Nie można 
być złym na ludzi, którzy zmierzają tam, gdzie podaje się szarlotkę. Niemniej 
jest jakaś masa krytyczna turystów, przy której człowiek (choć przecież sam 
znajduje się na tym samym szlaku z tego samego powodu) ma ochotę zawrócić 
w miejscu, i jest ona przekraczana właśnie w Kościeliskiej. W tym roku jed-
nak okazało się, że wrzesień stanowi proste remedium na moją zmieniającą 
się z roku na rok postawę. Wystarczyło trochę chłodnych jesiennych dni i wy-
wiało z trasy młodzież szkolną prowadzoną za rączki przed siebie. Zabrakło 
też jej opiekunów, pokrzykujących na młodzież, by szła szybciej. Co oznacza, 
że w tym roku moja matka nie próbowała nikogo zabić na tym szlaku. Miej-
sce młodych ludzi zajęły niskie panie w średnim wieku, z których każda szła 
z miną sugerującą, że jeśli nic ich nie powstrzyma, to zaraz skręcą na Czer-
wone Wierchy i już za cztery godziny będą jadły kanapeczki na szczycie. Co 
ciekawe, tym zawziętym paniom z dobrym sprzętem nie towarzyszyli pano-
wie, co każe podejrzewać, że w życiu kobiety przychodzi taki moment, kiedy 
porzuca ona mężczyznę i idzie w góry. Niektórzy nazywają to emeryturą. Inni 
szczęściem.

Wyprawa do końca doliny Kościeliskiej nie zajmuje dużo czasu, ale trzeba 
uważać na przykład na matkę, która po drodze trochę się znudzi i stwierdzi, 
że masz z nią iść do wąwozu Kraków, bo tam są ładne widoczki. Osobiście 
mam wrażenie, że w matce jest jakiś kompas, który wariuje, kiedy matka 
porusza się w linii prostej. Sam wąwóz jest rzeczywiście niesamowicie prze-
piękny i co ważne o tej porze – zupełnie pusty. Jest też niestety bardzo mokry 
i śliski. Tu mogę powiedzieć, że porzucenie moich uprzedzeń względem kijków 
okazało się bardzo korzystne, bowiem rzeczywiście – kijki działają w miej-
scach mokrych i śliskich doskonale. Po drodze spotkałyśmy zaś pana, który 
zachęcał nas, byśmy koniecznie powróciły tu zimą, kiedy jest jeszcze piękniej, 
tylko trzeba wypożyczyć raki. Nie wiem, czy bardziej zachwyciła mnie wizja 
zimowego wąwozu, czy raczej fakt, że pan uznał, iż należymy do tego rodzaju 
osób, które umieją chodzić w rakach. Ostatecznie doszłam do wniosku, że to 
pewnie nieśmiertelna czterdziestoletnia koszula, w której matka od zawsze 
wędruje po górach, stworzyła pozór profesjonalizmu. Moim zdaniem ona jej 
nie zmienia głównie po to, by nie dało się wydatować jej zdjęć.
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Schronisko na Ornaku należy do moich ulubionych w górach z wielu wzglę-
dów. Po pierwsze, jest tam wspomniana szarlotka. Po drugie – jest tam zawsze 
wiele osób wpatrzonych w mapy i planujących dalszy ciąg wyprawy. No i po 
trzecie, najważniejsze: mój telefon nie ma tam zasięgu. Nie wiem, czy tak jest 
we wszystkich sieciach, ale do mnie dodzwonić się nie da. I jest to absolutnie 
cudowne. Internet się nie aktualizuje, telefon milczy, nikt niczego ode mnie 
nie chce. Być może kiedyś rzucę wszystko i nie pojadę w Bieszczady, ale pójdę 
spacerkiem na Ornak i nie będzie mnie dla świata i okolic. W ciężkich życio-
wych chwilach pocieszam się tą myślą jak gorącą szarlotką. W tym roku z mo-
jej wizji ucieczki od świata w góry wyrwała mnie grupa wesoluszków. Składała 
się z kilku osób, które krzyczały do siebie, a pan, do którego wszyscy mówili 
„Misiu”, śmiał się najgłośniej i dokazywał najbardziej i dam głowę, że poklepy-
wał się radośnie po udach i krzyczał do swojej towarzyszki „O Meluzyno”. Ja 
naprawdę nie jestem przeciwniczką dobrej zabawy i radości w górach, ale są 
pewne rejestry głośności, przy których mam ochotę wsadzać kozik pod żebra. 
Dlatego właśnie nie mam kozika.

Kiedy już wracałyśmy i chcąc nie chcąc odzyskałyśmy zasięg w telefonie, 
matka stwierdziła, że musimy zająć się sprawami naprawdę ważnymi. Oka-
zało się, że lista spraw naprawdę ważnych obejmuje: zastanowienie się, co zje-
my na obiad, i pomysł, jak dociągniemy do 30 000 kroków, żeby nie zaburzyć 
statystyki naszym skromnym spacerem. Sprawę obiadową rozwiązał fakt, że 
w knajpie obok naszego hotelu dają doskonałe kluski śląskie. Co prawda w ra-
mach przystawki, ale serio nie wiem, kto po tej porcji chciałby jeść cokolwiek 
więcej. Sprawę trzydziestu tysięcy kroków matka rozwiązała prosto – skraca-
jąc nasz popołudniowy wypoczynek. W związku z tym liczniki wskazują do-
skonałe wyniki, a ja nie wiem, czy moje stopy jeszcze kiedykolwiek będą się 
do czegoś nadawały. Tu pragnę zauważyć, że matka Zwierza sprawdza nasze 
wyniki na czterech różnych krokomierzach! I zawsze przyjmuje wynik najgor-
szy. Czy to jest obsesja? Być może. Czy mam odwagę jej to powiedzieć? Być 
może nie.

Jutro wstajemy wcześnie w górach po raz ostatni, bo potem gna nas już 
dalej. Myślałam, że z tego powodu matka pozwoli wstać mi później i może leni-
wie wypić dwie poranne kawy, przy których zastanowię się nad sensem życia. 
Cóż… matka właśnie powiedziała, że mam pisać szybciej i się jeszcze koniecz-
nie dziś wieczorem spakować, bo może uda się nam jeszcze jutro rano wcisnąć 
jakąś wycieczkę przed odjazdem. Spojrzałam na nią i zrozumiałam, dlaczego 
ta szrama jak z Pottera nie boli. Voldemort nie powraca. On już tu jest.
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Kiedy ponownie donosiłam wam o moich zakopiańskich przygodach kil-
ka osób zadało mi pytanie – dlaczego co roku przyjeżdżam w to samo 
miejsce, w te same góry i dokładnie do tego samego hotelu. Dlaczego 

nie szukam miejsc nowych czy mniej turystycznych. W tym ostatnim tego-
rocznym wpisie górskim, pisanym gdy widok gór już dawno zniknął z oczu 
postaram się odpowiedzieć – dlaczego właśnie Zakopane.

Być może zanim wyjaśnię, dlaczego Zakopane, należałoby uściślić. Nie jest 
tak, że lubię każde dowolne góry. A przynajmniej nie w Polsce. Do żadnych 
gór nie pałam jakąś dziką niechęcią, ale dla mnie Góry, te Góry z dużej litery, 
to Tatry. I nie ukrywam, że wynika to z ich alpejskiego charakteru, o którym 
wspominają wszystkie przewodniki, i powtarza to jak mantrę ten sam nagra-
ny wcześniej głos pod kolejką górską na Kasprowy. Wiem, że dla wielu osób 
nie jest koniecznie, by góry były skaliste, by sięgały tak wysoko, że na ich 
szczytach nie ma już drzew, by były w nich trasy zbyt trudne dla przeciętnego 
piechura, ale dla mnie jest to istotne. Być może z górami jest tak jak z morzem. 
Dla niektórych morze bałtyckie jest zupełnie wystarczające, a inni patrzą na 
nie jak na niewielkie zimne bajoro, w którym woda nigdy nie jest błękitna. I to 
nie jest tak, że nigdy nie wystawiłam nosa poza Tatry, bo byłam i w Pieninach, 
Karkonoszach i Bieszczadach. I wciąż po tych wszystkich wyprawach ciągnę-
ło mnie w Tatry. Przy czym jestem zdania, że jedne góry nie są wymienne na 
inne. To jak z książkami – to, że dwie są dobre, nie zawsze oznacza, że można 
czytać jedną zamiast drugiej. A żadnej nie ujmuje to wybitności.

DLACZEGO ZAKOPANE?
(WPIS GÓRSKI SIÓDMY)
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Nie jest też tak, jak może się wydawać, że zawsze udając się w Tatry wybie-
rałam Zakopane. Byłam w Bukowinie (choć lepiej pamiętają to moi rodzice niż 
ja), byłam kilka razy w Murzasichlu, a i zdarzało mi się mieszkać po słowac-
kiej stronie w Smokowcu albo w Popradzie. Jednak żadna z tych miejscowości 
nie dawała mi tego, czego pragnę w czasie wyjazdu. Po pierwsze – doskonałe-
go połączenia ze wszystkimi szlakami górskimi, dostępnego przy wykorzysta-
niu transportu zbiorowego albo pieszego (nie mam samochodu i nikt z rodziny 
nie ma). Co więcej, jest to ważne nie tylko na początku wycieczki, ale też po 
powrocie. Jakoś nie bawi mnie czekanie bardzo długo na busa, od którego 
będę musiała jeszcze kawałek przejść. Wygoda pod względem dojazdów jest 
dla mnie kluczowa. Powinny być jak najmniej kłopotliwe, a połączeń powin-
no być jak najwięcej. Po drugie – możliwości robienia „czegoś” po wycieczce 
albo w dni deszczowe. Wyprawa w góry to jedno, ale jeśli wraca się do pokoju 
koło drugiej czy trzeciej w ciągu dnia, to chciałoby się jeszcze wieczorem wyjść 
choćby na krótki spacer po mieście, na kawę czy herbatę. Wizja mieszkania 
w niewielkiej miejscowości, gdzie po powrocie na kwaterę można przejść trzy 
kroki w prawo albo trzy kroki w lewo, wydaje mi się swoistą torturą albo ma-
łym wakacyjnym więzieniem. Zakopane tymczasem jest miastem, w którym 
zawsze jest co – nawet jeśli pogoda nie pozwala na górską wycieczkę. Ba, zda-
rzało mi się tam nawet nie bez przykrości chodzić do kina.

Argument o tłoku w Zakopanem o tyle mnie nie przekonuje, że przecież 
przyjeżdżam do tego miasta z Warszawy. W Warszawie są nas prawie dwa mi-
liony, i choć nie tłoczymy się wszyscy na jednej ulicy, to pusto też nie jest. Poza 
tym za często ludzie utożsamiają Zakopane z Krupówkami, a to przecież dość 
rozległe i zróżnicowane miasto, gdzie nie wszędzie są turyści. Zresztą tłok 
w Zakopanem mało mnie obchodzi, bo łatwo go ominąć (dwie ulice w bok od 
Krupówek zwykle nie ma żywej duszy, jeszcze dwie dalej to już w ogóle sami 
miejscowi), a to, czy mieszkam w Zakopanem czy w innej miejscowości nie 
wpływa na to, co jest naprawdę istotne, czyli tłok na szlakach. Ten zaś nasila 
się zwykle w późniejszych godzinach, mniej więcej godzinę albo dwie po tym, 
jak z matką wyruszymy już w drogę. Inna sprawa, że póki nie mówimy o dzi-
kim tłumie czy kolejce (której przyznam szczerze, sama nie doświadczyłam od 
lat), to jakaś obecność ludzi mi nie przeszkadza. Lubię kogoś minąć na szlaku, 
albo wspinać się w górę ze świadomością, że ktoś idzie za mną. Zresztą prawdę 
powiedziawszy kiedy w górach jest się na szlaku i zupełnie nikogo nie ma, to 
pojawia się pewien niepokój – oczywiście nie bardzo wysoko, ale niżej już tak.

Dodatkowo przyjeżdżanie do tego samego miejsca przez kilka czy kilkana-
ście lat daje przewagę nie do przecenienia. Wszystko się wie. Gdzie iść, co jest 
czynne, co zamknięte, gdzie co załatwić, gdzie wysiąść z busa, który przysta-
nek jest bliżej który dalej, gdzie się zejdzie jakim szlakiem, przy jakiej pogo-
dzie warto jednak próbować iść na wycieczkę, a przy jakiej pić herbatkę. Im 
więcej razy przyjeżdża się w to samo miejsce, tym łatwiej porzucić wszystkie 
takie problemy i zająć się tym, co najważniejsze, czyli wypoczywaniem, narze-
kaniem na matkę rodzicielkę, i modleniem się, by nogi nie odpadły od reszty 
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ciała. Zwłaszcza że w przypadku gór nie ma tak, że szlak zawsze jest taki sam, 
że nic się nie zmienia. Bo wiele zależy od pogody, od roku, od miesiąca, w któ-
rym się przyjechało. Ostatecznie od tego, co się ma w głowie i jaką ma się kon-
dycję. Czasem niektóre miejsca są piękne, a czasem zupełnie banalne, czasem 
gdzieś się idzie bardzo długo, a czasem człowiek nawet nie zdąży się zmęczyć.

Zakopane cieszy się złą sławą, bo jest turystycznym centrum Tatr. Istnieje 
miły komfort w dystansowaniu się do tych „innych” turystów, którzy wybierają 
popularne miejsca, i na pewno nie umieją spędzić wakacji tak dobrze jak my. 
Tylko że ja nie mam ochoty nikomu niczego udowadniać. Chcę pojechać tam, 
gdzie będzie mi wygodnie. Jeśli to jest to samo miasto, w którym wygodnie 
jest też innym – nie bardzo mnie to dziwi. Nie czuję żadnego wewnętrznego 
przymusu, by udowadniać komukolwiek, że jestem lepsza od przeciętnego pol-
skiego turysty, który ciągnie do Zakopanego (podobnie jak nad morze jeżdżę 
do Trójmiasta i też bardzo mnie to bawi). Nie muszę szukać innych gór tylko 
dlatego, że Tatry są popularne. Kiedyś czytałam post pewnego blogera, któ-
ry dziwił się, że ktokolwiek jeździ do Zakopanego. Przyznam szczerze, że by-
łam wtedy w szoku, że komuś może przeszkadzać wybranie takiej a nie innej 
miejscowości na wypoczynek. Po czasie pomyślałam, że to jest jakaś zupełna 
paranoja, że w sprawie takiej jak wypoczynek wciąż musimy się komuś tłu-
maczyć, dlaczego nie jesteśmy bardziej alternatywni, hipsterscy czy odkryw-
czy. Strasznie męcząco to brzmi – udowadniać nawet w czasie urlopu, że jest 
się lepszym od innych. O Zakopanem mówi się, że jest tandetne. Jednak to, 
czy Zakopane jest dla ciebie bazą wypadową w góry czy miejscem kupowania 
pamiątek, nie zależy od miasta, tylko od osoby która do niego przyjechała. 
Przyjeżdżając w miejsce, gdzie sprzedaje się tandetne pamiątki, nie mamy 
obowiązku ich kupować. Choć nie ukrywam, że siedzenie przy piwie na Guba-
łówce bywa przyjemne. Może dlatego jest takie popularne? Ostatecznie – z ta-
rasu na Gubałówce widać Tatry i to jest widok, od którego trudno uciec.

Przy czym żeby było jasne – ja w pełni rozumiem, że można chcieć wyjechać 
do Małego Cichego, które jest cóż… małe i ciche, i mieć święty spokój. Rozu-
miem, że można lubić Bieszczady, Pieniny, Karkonosze. Więcej – ja w ogóle 
w pełni rozumiem niechęć do gór. I rozumiem też chęć podróżowania za każ-
dym razem w inną stronę świata. Tylko nigdy nie słyszałam, by kogokolwiek 
odpytywano – dlaczego zawsze jeździsz w nowe miejsce, dlaczego jeździsz do 
małej miejscowości albo dlaczego lubisz Bieszczady (serio wszyscy chyba cicho 
uznają, że Bieszczady kocha cała Polska. Ja mam do nich stosunek ambiwa-
lentny). Przy czym mnie decyzje urlopowe i sposób spędzania wolnego czasu 
innych osób mało interesują. Sama nie pojechałabym pewnie nigdy do Egiptu, 
ale rozumiem, że część osób kocha wylegiwać się na plaży. Jestem pewna, 
że na plaży w Dąbkach umarłabym z nudów, ale mniemam, że niektórzy nie 
mogą spać myśląc o takim wyjeździe. Każdy powinien jeździć tak, jak lubi. A 
nie tak, jak powinien lubić zdaniem innych. No i każde miejsce, do którego się 
wybieramy, ma swoje wady i zalety. Czasem zalety niektórych miejsc przewyż-
szają ich wady. Dla mnie takie właśnie jest Zakopane.
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Co roku wyjeżdżam z Zakopanego z lękiem, że nie wrócę. Że wydarzy się 
coś takiego, co odetnie mnie od gór, od Giewontu górującego nad miastem, od 
widoku na Tatry, który roztacza się z Równi Krupowej. Jak na razie się udaje, 
nawet jeśli po drodze dzieje się życie. Choć nie ukrywam, że zawsze, kiedy 
autobus opuszcza miasto, udaję sama przed sobą, że ono znika. Że kiedy mnie 
w nim nie ma, to zostaje sprzątnięte. Że nie ma ani dolin, ani szczytów, że nie 
ma ścieżek przez las i tych biegnących granią. Że rozmywają się schroniska, 
kolejki, i budki, w których opłaca się wejście do parku. Tak jakby góry i mia-
sto mogły stanowić wyłącznie dekorację dla moich wspomnień. To mój sposób, 
by nie myśleć o tym, że gdzieś tam są góry i górskie szlaki, po których chodzą 
ludzie, a mnie tam nie ma. I nie będzie jeszcze przez wiele miesięcy. I wiecie 
co, jestem zupełnie przekonana, że jeśli wy też macie takie miejsca, których 
istnienie bez was wydaje się jakąś zbrodnią, to do nich wracajcie. Być może 
to właśnie te miejsca, których się tak bardzo szuka wodząc palcem po mapie.
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