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Modny lekarz reumatolog ma swoją 
Własną metodę leczenia. 

"Przede wszystkim przepuszczam 
klienta przez rentgen wy]asma 
swej asystentce. W ciągu czterech mi
nut otrzymuję gotowy szkielecik, · jak 
w fotomatonie. A jeśli facet chce za
bawić się widokiem kolorowych prze
m ian chemicznych w ·swoim ciele, ro
bię spektroskopię. Potem - jeśli trze
ba, jeśli nie trzeba zresztą również, 
kładę go na tym stole". Trzeba wie
dzieć, że jest to stół specjalnie spo
rządzony, a wielce osobliwy. 

Ale ponieważ jest to metoda jesz
cze nie wypróbowana, więc asystentka 
Monika proponuje inną: radzi leczyć 
nie chorych lecz zdrowych. 

" - Zorganizujemy specjalną klinikę 
intoksykacyjną tłumaczy swemu 

_ szefowi. - To gwarancja fortuny w 
najbliższym terminie. Czego chcą lu
dzie zdrowi, no, czego oni chcą? Suk
cesów, szczęścia, powodzenia. Nadziei, 
że zmienią kiedyś skórę, że staną się 
kimś innym. Byle kobieta, -pierwsza 
lepsza piekarzowa z rogq marzy o tym, 
żeby stać się - bo ja wiem - dra
maturgiem, filozofem, krytykiem arty
stycznym. Przychodzi do kliniki i pro
si, żepy pan ją zatruł, oczywiście nie 

jadem kiełbasianym. Chce, żeby pan 
jej wsz.czepil bakcyl literatury. Kła
dzie ją pan na tym stole i prosi, żeb,; 
myślała intensywnie o Chataubrian
dzie, Michelecie, Walter Scotcie, Ron
sardzie, a gdy już solidnie nabredzi, 
zasuwa jej pan ładunek prądu gal
wanicznego.. Po czym ona łapie za 
pwro i w parę miesięcy dostaJe na
grodę Goncourtów". 

Monika przekonała szefa do swej 
metody, a co z tego wynikło, to właś
nie składa się na akcję słuchowiska; 
Jest to mesaroowita plątanina osobo
wości, które powstają skutkiem ma
newrowania prądem, "bakcylem" i suge
sti ą, zwanowany t amec koleJnych me
tamorfoz, nieludzkie brednie wygła
szane przez wywołane zjawy, a wszy
st~o, to wygrane w zawrotnym tempie, 
wsrod sygnałów, dzwonków, szumow i 
szał amiaj ącego tra jkotania. 

. Zabiegi terapeutyczne r eumatologa i 
Jego asystentki wydobywa .. ą z każdego 
utajoną w podświadomości osobowość. 
I co się okazuje? Że bandyta jest po 
::>rostu nie wyżytym gentlemanem, a 
. awet kawalerem Podwiązki, asystent:a - księżniczką a księżniczka poko
Jową. ·wreszcie każdy odzyskuje swą 
łasną po..,tać a słuchacz porwany · w 

' kalejdoskop wydarzeń, ciskany fantaz:f• 
autora na ·zystkie strony, łapie z ulg«& 
oddech i - zamyka głośnik. 

W tym . )Zaleństwie jednak i autor 
ma swą etodę. Jest to znamienna 
moda lekk' j kpiny - nie z nauko
wych teori, lecz z ich niepoważnych 
wyznawcó • Snobizm, spekulowanie 
na modnyc ideach, a na wet naiwny 
entuzjazm - wszystko, co towarzyszy 
frapującym yvyobraźnię wynalazkom i 
postępom iedzy, jest nie od dziś ulu
bionym te !atem satyryków. Pamięta
my, jak d lwcipnie zadrwił w swych 
dwóch ko .::diach Cwojdziński z wul
garyzatoró teorii Einsteina i Freuda, 
obecnie kol ~j na elektroterapię, reuma
tologię, eg .ystencjalizm, cybernetykę. 
Na ekrany warszawskich kin wszedł 
właśnie fil n amerykański "Zabawna 
buzia", jeg uroczą bohaterką (Audrey 
Hepburn!) est młodziutka dziewczyna, 
która pasj nuje się jakąś zmyśloną. 
teorią filoz ficzną - empatyzmem, a na 
antenę Tea ru Folskiego Radia wchodzi 
"Zja isko p lapiona" przy czym zjawi
sko to jest ltaką samą blagą i mistyfi-
kacją jak ów "ąnpatyzm". _ 

Audycja jest więc jak najbardziej 
na czasie. l Autor obdarzony swoistą 
erudycją i dużą werwą komediową 
przyrządził tu mocny coctail mieszając 
modne inth ektualistyczne snobizmy i 
liłerackie ·maczki. Czy napój okai.tt 
się strawn r? Ano, skosz;tujcie. 
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