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Wykorzystanie pojęcia spodnie w ciągu metaforycznym i łańcuchu 

syntagmatycznym 

Inspektor  od  rana  był  w  podłym  humorze.  Kręcący  się  pod  budynkiem 

funkcjonariusze  musieli  to  wyczuć,  bo  instynktownie  usunęli  się  z  przejścia  w 

nadziei,  że  zostaną  zignorowani.  Poskutkowało.  Mijający  ich  oficer  miał  wiele 

powodów do  niezadowolenia:  niska  płaca,  rosnąca  przestępczość  i  przedwczesna 

łysina.  Tego  wieczora  jednak,  co  innego  nie  dawało  mu  spokoju:  spodnie 

potraktowane we wczorajszym praniu zbyt  gorącą wodą mściły  się nań okrutnie1. 

Szybkim i sztywnym krokiem wszedł po schodkach parterowego domu.

- Co jest? - Burknął do stojącego w przedpokoju dowódcy ekipy.

-  Zaginięcie.  Niejaki  Karol  Blumschweiner,  profesor.  Sąsiadka  twierdzi,  że  nie 

pokazywał się od trzech tygodni.  Miewał tak wcześniej:  potrafił  nie wychodzić z 

domu i przez miesiąc. Podobno coś majstrował... 

- Świr! - Przerwał starszy stopniem. Niezrażony policjant kontynuował.

-...ale przedtem przynajmniej odbierał telefony. Tknęło coś kobietę, żeby tu zajrzeć. 

Zapukała. Było otwarte. Weszła. Żywego ducha. Stos listów w skrzynce. Zadzwoniła 

po nas.

- I co macie?

- Niewiele.  Jesteśmy tu od pół godziny. Jeszcze nie zbadaliśmy całego budynku i 

posesji. Właściwie skończyliśmy tylko ten gabinet. - otworzył pobliskie drzwi.

- I? - rzucił inspektor wchodząc.

-  Nic.  Mnóstwo  papierów.  Pokaźna  kolekcja  książek.  Głównie  o  Rewolucji 

Francuskiej i sankiulotach2. Zdaje się, że profesor miał konika.

- Mówiłem, że świr! - powtórzył zniecierpliwiony oficer.

1 sygnał
2 znak



- To co pan na to? - Funkcjonariusz wskazał na obraz wiszący obok drzwi, którymi 

weszli.  Przedstawiał  on  kilka  różnokolorowych  figur  geometrycznych.  Całość 

oprawiono w ramę prawie tak niewygodną dla oka, jak tego dnia spodnie były dla 

inspektora.

- Skądś to znam...

-  Gacie  Pitagorasa3,  czy  coś  takiego.  Jeśli  o  mnie  chodzi...  -  W tym momencie 

zapadła ciemność. Dowódca gwałtownie zamilkł. Po chwili jednak odzyskał zdolność 

do działania.

- Zaraz poślę kogoś po latarki.

Inspektor zaklął szpetnie wyglądając przez okno. Awaria dotknęła tylko ich stronę 

ulicy. W domu naprzeciwko odbywała się nawet jakaś impreza. Dźwięki radosnego 

ska docierały do pokoju, mimo zamkniętego okna. 

...Teacher comes to breake it up

Back of ead with plastic cup.

Baggy trousers. Baggy trousers...

Oficer nigdy nie przepadał za tą piosenką, która nieodmiennie kojarzyła mu się 

nieletnimi przestępcami4, dziś jednak wyjątkowo szargała jego nerwy.

- Powiedz jeszcze pajacom naprzeciwko, że jak tego nie wyłączą, to oskarżymy ich o 

utrudnianie dochodzenia! - Warknął do mundurowego, który podał mu właśnie jedną 

z przyniesionych latarek. Ten chciał już, wbrew instynktowi samozachowawczemu, 

wygłosić  długą i  ognistą  przemowę w obronie  godności  swojej  oraz  Bogu ducha 

winnych  obywateli,  gdy  nagle  rozległ  się  wysoki  pisk.  Wszyscy,  za  wyjątkiem 

inspektora, który zachował swój sztywny chód, popędzili do sąsiedniej sypialni. Jak 

się okazało zamieszanie wywołał niedawno przyjęty stażysta.

-  Zdaje  się,  że  go  znalazłem...  -  wybełkotał  oświetlając  jakiś  niewyraźny  kształt 

zwieszający się z sufitu. Po chwili inspektor rozpoznał w nim sztruksowe nogawki. 

Drażniło  go  drżące  oświetlenie,  wyjął  więc  chłopakowi  latarkę  z  rąk.  Powiódł 

3 symbol konwencjonalny arbitralny
4 symbol doraźny



wzrokiem  ku  górze.  Sztruksy  kończyły  się  w  pasie  wieszakiem,  który 

bezceremonialnie zaczepiono na żyrandolu.  

- Młody... To spodnie są.5 - syknął inspektor do funkcjonariusza, na twarzy którego 

trupia bladość zaczęła ustępować głębokiej czerwieni.

-  Może sam obejrzę  sypialnię.  -  Bardziej  niż pytanie,  było to stwierdzenie,  które 

inspektor rzucił,  by móc choć na chwilę odciąć się od niezmiernie irytujących go 

dzisiaj ludzi. Udało się.

Omiótł  ciemne  pomieszczenie  latarką.  Jego  uwagę  przykuł  pluszowy  miś 

siedzący na nocnej szafce. Wyglądał na porządną, ręczną robotę. Ktokolwiek zrobił 

zabawkę,  ubrał  ją  nawet  w  miniaturowe  spodnie-ogrodniczki6,  a  te  zaopatrzył  w 

niewielką kieszeń. 

- Ale to małe... - powiedział inspektor oglądając krawiecką fanaberię. - Że też chce 

się ludziom szyć takie rzeczy! - Już miał odłożyć zwierzaka na miejsce, gdy poczuł 

delikatne  wybrzuszenie  w  kieszonce.  Szybko  przełożył  latarkę  do  ust  i  tak 

oswobodzoną drugą ręką przystąpił do rewizji misia. Naraz coś ugryzło go w palec. 

Rzucił  gwałtownie  pluszaka  na  podłogę.  Wydało  mu  się,  że  ten  wydał  z  siebie 

rozpaczliwy,  acz  cichy  okrzyk.  Coś  jakby:  „Mordują!”.  Zaciekawiony  ukucnął  (z 

pewnym trudem)  oświetlając  misia  latarką.  Jakież  było  jego  zdziwienie,  kiedy  z 

kieszonki  wypełzł  oszołomiony  nieco,  nagi,  noszący  trzytygodniowy  zarost 

człowieczek.  Wyprostował  się  i  spojrzał  niepewnie  do  góry.  Inspektor  niewiele 

sensownego umiał w tej sytuacji powiedzieć.

- Co za...?!

- To długa historia... - powiedział profesor przestępując z nogi na nogę.

5 oznaka naturalna
6 ikona


