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Pozosta³o w pamiêci

„Sz³a dzieweczka do laseczka...” 

i co spotka³a na swej drodze...?

W zespole tañczy³am 15 lat. Jakby nie patrzeæ 3/4 dotychczasowego ¿ycia...
Co zosta³o poza kilkoma opas³ymi albumami fotograficznymi, plikiem zdjêæ 
w komputerze, kilkoma doœæ spranymi ju¿ koszulkami, którymi obdarowywano 
nas przy okazji ka¿dego festiwalu? Jakaœ p³yta, parê adresów przystojnych 
W³ochów i jednego Serba, który szczególnie zapad³ mi w pamiêæ, nadwerê¿one 
ju¿ doœæ mocno baletki. I co jeszcze? Zabrzmi to byæ mo¿e niezwykle banal-
nie, ale... wspomnienia. Poniewa¿ odesz³am z zespo³u stosunkowo niedawno - 
w czerwcu 2005 roku - moje wspomnienia s¹ doœæ œwie¿e. 

Do zespo³u trafi³am doœwiadczaj¹c po raz pierwszy mocy w³adzy rodziciel-
skiej. Zawsze lubi³am przychodziæ na zajêcia w MDK. Najpierw na rytmikê pro-
wadzon¹ przez pani¹ Marylkê, póŸniej do zespo³u, a odk¹d wytê¿ona praca 
na próbach zaczê³a przynosiæ wymierne efekty w postaci wystêpów, wyjazdów 
i coraz piêkniejszych strojów, „Ma³ych Gorzowiaków” po prostu uwielbia³am! 
Oczywiœcie zdarza³y siê sytuacje, których nie znosi³am, momenty, w których 
chcia³am zrezygnowaæ i g³êbokie depresje. Co pamiêtam....? Ciê¿k¹ pracê na 
próbach, dobr¹ atmosfer¹ na wyjazdach, bo w koñcu jak mawiali zawsze nasi 
wychowawcy „wyjazd z zespo³em zobowi¹zuje” oraz kilka dzieciêcych przyjaŸni, 
które - jak to zwykle bywa - nie przetrwa³y kolejnej k³ótni ani dramatu wiel-
kiej mi³oœci 12-latki.

Z czasów póŸniejszych pozosta³o nieco wiêcej: znajomoœci zawierane na wy-
jazdach, wielka mi³oœæ do folkloru owocuj¹ca kilkakrotn¹ prac¹ pilota na fe-
stiwalach folkloru, zadowolenie z dobrej zabawy i kilku œwietnych znajomych. 
Niestety. tak¿e Ÿle ulokowane uczucia oraz nieczysta gra pewnej kole¿anki. 
Oj, zbaczam chyba na niew³aœciwe tory...

Dlaczego pamiêtam tylko ogólniki? Intensywnie usi³ujê przypomnieæ sobie 
jak¹œ zabawn¹ historiê, która nadawa³aby siê do druku....

No có¿... Pamiêtam jeden moment... Koncert w skwierzyñskim domu kul-
tury z okazji Dnia Seniora... Na widowni przysypiaj¹cy widzowie, œrednia wieku 
75... przerwa miêdzy uk³adami tanecznymi... I teraz gwoli wyjaœnienia... Koncert 
odbywa³ siê z playbackiem. Po pierwszej przyœpiewce nie wiadomo dlaczego 
wszystkie dziewczyny zmy³y siê do garderoby, a na scenie zosta³yœmy tylko ja 
i Aœka Bielecka... Niby nic, przecie¿ jest playback... Na dobr¹ sprawê nawet 
nie trzeba œpiewaæ. A¿ tu nagle g³oœniki rycz¹ „Sz³a dzieweczka do laseczka” 
w wykonaniu samych mêskich g³osów... Czy coœ dodaæ? Mo¿e to, ¿e œpiewaæ 
piosenkê mia³y dwie szesnastolatki stoj¹ce na scenie. Mia³y, ale niestety nie 
by³y w stanie... Nigdy nie œmia³yœmy siê tak, jak wtedy... No, mo¿e œmiejemy 
siê bardziej teraz, po paru latach wspominaj¹c przy kawie swój histeryczny chi-
chot i pana Szupiluka za konsolet¹, który wygl¹da³ jakby mia³ umrzeæ. Nie ze 
wstydu i z³oœci za zepsuty koncert. Jakby mia³ umrzeæ ze œmiechu...
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