
 
Wiosenne hocki-klocki 

 

Czyż można by kiedykolwiek przypuszczać, że wiosna wybuchnie tak niespodziewanie  

i znienacka? Zaledwie przeszły dżdżyste i ciepłe dni, a już w gąszczu suchych krzewów zaszczebiotały 

gżegżółki, pąki drzew wystrzeliły z łusek, sponad wierzb na łąkach słychać było klekot bocianów.  

W okamgnieniu ludzie, włożywszy na siebie wyszukane kreacje, wyszli na rześkie powietrze. 

Młodsze kobiety przechadzały się w powiewnych minisukienkach (,) udekorowanych gipiurą, starsze – 

w spódnicach midi i bogato zdobionych różnokolorowych kapeluszach i apaszkach, natomiast panowie 

dumnie kroczyli z chusteczkami w butonierkach. W tym sezonie królują bursztynowożółte  

i biało-zielono-niebieskie kostiumy (,) upstrzone w nieregularne esy-floresy. 

Wiosna kojarzy się nam przede wszystkim z Wielkanocą, śmigusem-dyngusem  

i primaaprilisowymi żartami, które wprawdzie nie nawiązują do starorzymskich praktyk, ale potrafią 

dać się we znaki. Budzący niekłamany zachwyt niemal tysiąca żeńskich serc Hipolit Próżny, hydraulik, 

stał się ofiarą zagorzałych zwolenniczek jednego z ruchów antycellulitisowych, które  

w pseudorokokowych perukach zorganizowały pikietę pod Uniwersytetem Przyrodniczo-

Humanistycznym w Siedlcach. Panie, sugerując się Mickiewiczowskim wierszem „Golono, strzyżono”, 

postanowiły wystrzyc donżuana/donjuana na zero. Wprawdzie na wiosnę króluje moda na fryzurki, 

przedziałeczki i grzyweczki, i ondulacyjki u fryzjerów, ale uczesanie zrobione ad hoc miało odstraszyć 

nieszczęsne amatorki lekkoducha. Cóż na to rzekłaby Aleksandra Ogińska, (–) pani Siedlec? Może 

zaprosiłaby zwaśnione strony na ucztę, zamówiwszy u kucharzy specjały: sznycelusie, bułeczki, 

chlebusie, boczusie, żurawinki, szyneczki, sereczki, zrazy przepiórcze w pszenno-pieprzowej panierce 

z surówką z rzodkwi, baryłeczki z alkoholem, kawusie, herbatunie. Wieczerza jak u Mikołaja Reja: „Już 

obrusek biały, łyżeczka, miseczka nadobnie uchędożona, chleb nadobny, jarzynki pięknie 

przyprawione”.  

Tymczasem zszokowany delikwent, który przyrzekał wierność po grób nie wiadomo której już 

dziewczynie, blefując przy tej okazji, został brutalnie pozbawiony bujnej grzywy. Zobaczywszy jego 

żałosną fizjonomię, panie postanowiły osłodzić mu gorycz porażki i zaprosiły go na kawę. 

Á propos kawy, żyjący w XVII wieku Jan Andrzej Morsztyn pisał z obrzydzeniem:  

„W Malcieśmy, pomnę, kosztowali kawy, trunku dla Turków. (…) Ale tak szkaradny napój, tak brzydka 

trucizna i jady, co żadnej śliny nie puszcza za zęby, niech chrześcijańskiej nie plugawią gęby”.  
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