
Skok tygrysi do basenu w Fojutowie 

Jako ludzie w wieku stabilnej młodości lubimy uciechy stateczne, którym poddajemy 
się z niejaką godnością. Nasze przyprószone siwizną głowy wystają nad wodą, a  powabne 
ciała,  w strojach o rozmaitych rozmiarach i z niedokładnie odprasowaną skórą, chowają się 
tajemniczo w wodzie. Po kilku metrach płynięcia żabką niekontrolowaną rozglądamy się za 
basenowymi atrakcjami masującymi zbolałe kolana, próbującymi doprowadzić do użytku 
kręgosłup, itp. Temperatura wody  czasem nam pasuje, a czasem nie, ale zawsze mamy coś 
na rozgrzewką: jackuzzi lub saunę- małe, ale  atrakcyjne pomieszczenie dające szansę na 
wygrzanie się, a potem ochłodzenie.W końcu zmęczeni padamy na łożu leniwców i  
poddajemy się łagodnemu łaskotaniu wody. Czasami  w wyobraźni pojawi się obraz 
tygrysiego skoku z wysokiej wieży do basenu, ale kasujemy szybko tę myśl jako niezrozumiały 
przekaz z innego świata. Tymczasem  bąbelki mruczą,nie jak tygrys, a kot  i kuszą do 
spokojnego wylegiwania się. Woda daje nam gwarancję rozruszania stawów, które poza nią 
są już zbyt leniwe na współpracę z poleceniami wykonania ruchu, które przesyła mózg.  

Zbieramy więc siły i znów chlup do wody. Basenowa moda wymaga bardziej zakrycia 
ciał niż ich ukazania, a głowy wraz z siwizną pokrywają czepki. Czyżbyśmy czekali na muzykę 
do wodnego aerobiku? Otóż nie, to już mamy za sobą. Teraz basenowym hitem są wodne 
fora dyskusyjne w realu. Co chwila tworzą się małe grupki, by opracować bieżące  niezwykle 
ważne, tematy: menu obiadowe, kolejne zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, 
skomplikowane losy rodzin i znajomych  i, czasami, najnowsze trendy chorobowe.  Wiedza 
stąd płynąca jest niezwykle cenna, dowiadujemy się o nowych rekordach w oczekiwaniu na, 
fundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zabiegi czy operacje lub wyjazdy do 
sanatorium. Kiedy opowieści trącają już o horror opuszczamy grupkę i po kilku ruchach 
prawie pływaka docieramy do sekcji wysoce usportowionej  ćwiczącej z basenowymi 
akcesoriami. Zdarza nam się wykonać kilka akrobatycznych ewolucji, czym zasługujemy na 
uwagę ratownika strzegącego naszego bezpieczeństwa. Czasem, z rzadka, zajrzą do basenu 
hotelowi goście lub dzieci z okolicznych szkół. Wtedy robimy wszystko, aby uniknąć kolizji czy 
wręcz zderzeń czołowych i z żalem rezygnujemy z opanowanych tras na rzecz biczy wodnych 
czy przywołanego już wcześnie łoża leniwców. Wszystko, co dobre, tradycyjnie, szybko się 
kończy.Za chwilę zacznie się horror. Na z lekka osuszone ciała trzeba nałożyć odzież 
wyjściową. A wtedy nagle bluzeczki i sweterki zwijają się perfidnie, jak złośliwe  węże  i w 
żaden sposób nie dają się namówić na normalne wejście w kontakt z ciałem na przewidzianej 
długości. Spodnie zaczynają wykonywać dziwny taniec jakiegoś nieznanego dzikiego 
plemienia. Oczywiście żadnych ruchów nie da się przewidzieć. Po kilku piruetach na mokrej  
podłodze wydostajemy się z szatni. Pisząca te słowa, ze smutkiem stwierdza, że walkę z 
mokrymi ciuchami przegrywa sromotnie i wyłania się jako ostatnia. Mimo wszystkodumni z 
pokonywania własnych słabości, udajemy się do domów.  „Tak, tak, nie zapomina, się 
pływania, jak i jazdy na rowerze”, „To, co za tydzień tu wracamy? „Mój kręgosłup już tęskni 
za masażem wodnym” – wymieniamy jeszcze ostatnie uwagi, zanim wsiądziemy do aut. 
Dobrze, że jesteś bracie basenie w Fojutowie! 



 

 

 


