List z fiołkiem dla abiturientów 2017
K.I. Gałczyński stał się dla mnie, kolejny raz, natchnieniem do napisania
tekstu na uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas
maturalnych. W jednym z Listów z fiołkiem tworzy zbiór nieznanych
gatunków mieszkańców naszych borów, by przybliżyć ich istnienie rodakom i
m.in. pojawia się tam :Gulbrason – okaz ponury trawożerny ssak bez dowcipu i
puenty lub Oksztoń –grabarz – inaczej szakal polski. Przebywa w mrokach.
Odznacza się niesłychaną perfidią i hipokryzją.
Pomyślałam , że czas najwyższy pozostawić po naszych absolwentach nie
tylko zdjęcia, ale też ślad w postaci almanachu istot niezwykłych i coraz rzadziej
spotykanych . Swobodnie posłużyłam się więc systematyką stosowaną w
biologii oraz różnymi językami obcymi.
I tak oto powstał słownik ,w układzie alfabetycznym ,naszych teraz już
abiturientów :
Alek zwany Hansikiem – gatunek: skrótowiec inteligentny. Uzależniony od
historii. Wytrwały bojownik formułowania możliwie jak najbardziej
enigmatycznych wypowiedzi. Zamieszkuje tereny , na których zabrania się na
temat tekstów literackich wypowiadać więcej , jak dwa zdania i to w dodatku
eliptyczne.
Alek zwany Łokciem- typ zwany w j. farncuskim :garçon à la mode .Uwielbia
modną konfekcję i asortyment fryzjerski, jak: pasta ,pomada, żel, wosk oraz
pianka do włosów ( uwaga turyści– najlepiej nie zabierać ze sobą tego typu
produktów !). Gdyby był nadpobudliwy ,można bronić się przed nim wyciągając
tomik wierszy.
Bartek – z rodziny: amantes amantes. Osobnik okazały, o ujmującym
szarmanckim sposobie bycia. Spokojny, zrównoważony i niewzbudzający
niepotrzebnych napięć. Ostatnio wyraźnie odmieniony , jakby oscylujący w
kierunku sztuki.
Filip – typ: elokwencja fantasticia – cechy te przejawiają się zwłaszcza ,kiedy
stara się wyjaśnić swoją nieobecność. W obejściu miły , błyskotliwy- potrafi
zaskoczyć trafnym spostrzeżeniem. Jego niezwykła żywotność sprawia, iż jest
cenionym towarzyszem zabaw, imprez.

Hubertusjarosus – gatunek zwany po staroniemiecku: „hugu” – co oznacza
duch i „beracht” – co oznacza błyszczący. Jeśli go ktoś spotka nie będzie się
nudzić, bowiem cechuje go poczucie humoru wyrażające się w niecodziennych
interpretacjach literatury oraz radosnej twórczości artystycznej.
Hubert – z gromady: persona invisibilis – wyjątkowo rzadko spotykany okaz.
Cechuje go bystry umysł i poczucie humoru. Często tak bardzo zagłębia się we
wszystkie możliwe drogi rozwiązania, że, jak sama nazwa wskazuje, staje się
niewidoczny dla otoczenia.
Janek- rząd: anima poetica .Typ szczery ,spontaniczny .Wyróżnia go elokwencja
i wrażliwość na słowo .Potrafi robić dziesięć rzeczy jednocześnie. Osobnik
żywiołowo reagujący na poezję.Często podejmuje decyzję tak szybko ,że nie
zważa na niemożność zastosowania pewnych zasad. Miewa ciekawe i
zaskakujące skojarzenia.
Julia- typ z łacińskiego zwany: lulietta - legendarne pochodzenie tej istoty
wywodzi ją od rodu Juliusza Cezara. Jako żeńska forma imienia Juliusz oznacza:
promienista. Cecha ta jest widoczna, a nawet wzbogacona o subtelność ,
pogodę ducha i życzliwość u osobnika występującego na naszym terenie.
Katarzyna – rodzaj: somnambulus niezwykły .Bywa ,że nawet koło południa
istota ta chodzi nieprzebudzona. Ma miłą aparycję i pogodne usposobienie. Nie
należy jej zbyt gwałtownie przywoływać do rzeczywistości.
Uwaga! W godzinach wieczornych niezmordowana w uprawianiu pląsów
wszelkiego rodzaju.
Karola – przedstawicielka rzędu: pławaczka polska bądź z j.hiszp. nadara .
Miewa różne stany skupienia – czasem można ją zobaczyć ociekającą wodą , co
nie dziwi ze względu na środowisko , w którym często występuje. Zdarza się ,że
widuje się ją również na lądzie i wówczas można podziwiać jej syrenie rzęsy.
Już wiadomo dlaczego na studniówce wystąpiła w sukni koloru zielonego.
Klaudia- z rodziny: femina theatrum- Delikatna i wrażliwa niewiasta. Obdarza
otoczenie ciepłym uśmiechem. Jej dusza wędruje po świecie sztuki. Wbrew
pozorom cechuje ją rozsądek i realistyczne postrzeganie świata , chyba, że
akurat jej duch zagubi się gdzieś w teatralnych kulisach.

Krzysztof zwany Świeżakiem –typ określany po grecku: Kristophorus
nieprzytomnius . Okaz często spotykany na terenach Wiewiórek. Niezwykle
sympatyczny i ujmujący, ale należy, nawiązując z nim kontakt, nie mówić zbyt
szybko i sprawdzać czy przekaz werbalny został właściwie odebrany.
Maciek-z gatunku: ignavus secretum , z gromady leniwców - mówi o sobie
niewiele, ale zaskoczyć może reakcją wybuchową , a jednocześnie to twór
skryty i tajemniczy. Mobilizuje się tylko w sytuacji zagrożenia życia !
Maria- mimoseae z gromady okrytonasienne . Wrażliwy na dotyk, egzotyczny,
rzadki , w naszym klimacie, osobnik. Istota eteryczna czasami wydaje się wręcz
niematerialna, ale równocześnie stanowcza. Można zbliżyć się do niej pod
warunkiem zachowania taktu i delikatności.
Szymon – z rodziny: leniwcowatych, ssak zaliczany do włochaczy. Osobnik
niegroźny, przychylnie nastawiony do otoczenia. Charakteryzują go niespieszne
ruchy, powolne reakcje, jak również bystrość umysłu. Niełatwo jednak
nawiązać z nim kontakt , gdyż niespodziewanie dla rozmówcy zapada w
drzemkę.
Wiktoria – nimfa z rodziny: chemikcabiologica. Filigranowa, gibka,
termoplastyczna i harmonijnie zbudowana istota. Lubi podążać własnymi
drogami, toteż nie zawsze można ją spotkać. Chętna do pląsów i zabaw
wszelakich.
Zuzanna – nazwa gatunku z j.greckiego : efemeryda klassa . Istota miła,
delikatna, inteligentna , lecz niezwykle krótkotrwale ( jak nazwa wskazuje !)
przebywająca na terenach szkolnych. Należy być wyjątkowo cierpliwym, aby ją
spotkać. Gatunek do wytropienia tylko dla wytrwałych przyrodników !

I to już wszystkie egzotyczne okazy tegoroczne ,które szczęśliwie
ukończyły edukację licealną .

