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  Przez te 24 miesiące, poprzedzające 
szczęśliwe narodziny tej drugiej... si-
kającej i wrzeszczącej osoby, zdąży-
łem nabrać ciała, miałem już swoje 
kąty w ogrodzie. A na stole w jadal-
nym, gdy tylko byłem za duży na sto-
lik dziecięcy, pojawił się przedmiot 
magiczny. Odkrywając przede mną 
nowe możliwości eksploracji. Porce-
lanowy kieliszek do jajek. Posiadał 
cztery wzory, które zapamiętałem na 
zawsze. Chłopiec i dziewczyna grają
w karty. Gęś biegnie. Chłopiec i dzie-
wczyna rozmawiają przez płot. Kot 
siedzi. Minę ma zaciekawioną, pew-
nie węszy rybę.
  Są też na stopce kieliszka złote roś-
linki, u góry zwieńczone czarną kres-
ką i złotą. Pod roślinkami pasek zło-
ty. Sporo pracy, jak na taki przedmiot 
użytku codziennego. Kiedy otrzyma-
łem go i już wiedziałem, że „na za-
wsze”, moje oczy ciągle zerkały w tę 
stronę... Dopowiadałem sobie co też 
zdarzyło się przed spotkaniem chłop-
ca i dziewczynki przy płocie, albo 
o czym mówiły dzieci podczas gry 
w karty. Gęś biegnąc gęgała, a czar-
ny kot patrzył ufnie w górę. Te czte-
ry obrazki miały odegrać ważną rolę 
w moim życiu. Przestrzec, dodać od-
wagi, pokazać, że są też i inni ludzie, 
pokochać koty i gęsi. Być może dzięki 
mojemu kieliszkowi wybrałem potem 
zawód plastyka ilustratora i ceramika.
  Wszędzie go ze sobą wożę. Wywo-
łuje mój uśmiech kiedy jestem smutny
i pomaga mi swoją obecnością. Moja 
głowa i oczy – znalazły się z czasem 
ponad metr wyżej, jednak ciągle go 
dotykam i podziwiam. Na stopce jest 
stempel firmowy. Popatrzmy do Inter-
netu... może ta pracownia nadal istnieje 
i mógłbym zobaczyć inne ich wzory, 
w końcu dzięki mojemu magicznemu 
kieliszkowi dokonałem wielu odkryć.
 Zrozumiałem, że istnieją chłopcy i 
dziewczynki, koty, gęsi, karty i płoty. 
Płot może dzielić, lub być jedynie 
częścią dekoracji teatralnej, tak aby 
chłopiec, stojąc za płotem, mógł za-
czepiać dziewczynkę, która nigdzie się 
nie spieszy i jest wystarczająco zain-
teresowana. Stoi oparta o płot z dru-
giej strony. Pomiędzy nimi pojawił 
się piesek, który chętnie by zamerdał 
ogonem, gdyby nie był częścią na-
szkliwnej dekoracji porcelany. Cieka-
we, o czym też opowiada ten chło- 
piec z kalkomanii na kieliszku? Zde-
cydowanie jest między nimi jakaś in-
tymność. Pierwszy flircik przy płocie. 

Myślę sobie, że gra w karty przy stole, 
to następne spotkanie tych dwojga. Są 
wpatrzeni w siebie. Być może za kilka 
lat spotkają się naprawdę. Obecnie... 
po latach wielu, gdy wszystko wiem 
o grze w karty, flircikach oraz dekora-
cji kalkomanią na ceramice, mógłbym 
dodać jakąś uwagę dla projektanta.
  Kolego – powiedziałbym mu – bez 
obrazy. Twoje rysunki bardzo przy-
pominają dzieła Millet’a, jednego 
z lepszych ilustratorów komiksu. Po-
dobne obrazki można znaleźć w XIX 
wiecznych kręgach Laterna Magica... 
A te inicjały? E. G. Toż to Emil Gallé. 
Sprawdzałem w Internecie. Także za-
jmował się porcelaną, choć nie tak 
grubościenną.
   Powróćmy wszakże do słodkiego 
raju dzieciństwa. Co też wchodziło 
w skład moich dóbr... Przy domu roz-
ciągał się potężny ogród, oddzielony 
od Avenue Germaine wysokim pło-
tem z kutej kraty. Jeśliby odwrócić 
głowę i popatrzeć w głąb ogrodu, 
można by zobaczyć sadzawkę wypeł-
nioną wodą i szuwarami, dwa garaże 
i małą szopę na drewno. Nieopodal 
schodów wejściowych stała murowa-
na psia buda, wewnątrz której czasem 
pomieszkiwał mój pies Cyklon, spa-
niel trójkolorowy, bardzo mądry i dys-
kretny przyjaciel, z którym niekiedy 
dzieliłem jego posłanie... Mogliśmy 
sobie wspólnie mruczeć, lub tylko le-
żeć... obserwując pilnie ruch uliczny, 
lub przelatujące wróble oraz ważki, 
które zapewne pojawiły się z nad rze-
ki Marny, płynącej nieopodal.
  Po jakimś czasie moja mama wróci-
ła do pracy w szkole, a ja pozostawa-
łem pod opieką Angeli, ciemnowłosej 
blondynki, która się podobała młodym 
kadetom ze szkoły oficerskiej z wza-
jemnością. Wobec czego łączyła obo-
wiązki związane z moją codziennoś-
cią – ze spacerami w towarzystwie 
młodych mężczyzn, ubranych w ga-
lowe stroje.
  Pewnego dnia – już chyba miałem 
ze cztery lata – przyjechał do Chelles 
cyrk motocyklowy. Pamiętam skok 
przez kilkadziesiąt samochodów. Ale 
najbardziej utkwił mi w pamięci zjazd 
trzech motocyklistów wewnątrz ogro-
mnej rury. Był przy tym niesamowity 
hałas. Teraz już wiem, że przy zacho-
waniu pewnej prędkości nic im nie 
groziło. Ale był to numer pobudzają-
cy wyobraźnię. Ta rura śniła mi się 
wielokrotnie. Nieszczęsnym moto-
cyklistą, który spada w dół... byłem ja 

sam. Nikt mnie już nie mógł uratować. 
Tato Arnold... wyjechał „na zawsze”. 
Mama stała przy barierce, trzymając 
jedną ręką smycz Cyklona, a drugą 
obejmując moją siostrę Lizę, której 
właśnie w tym momencie weszła 
drzazga w palec... gdy ja tymczasem 
spadałem dalej.
 Kiedy miałem trzy lata, zapadłem na 
koklusz... W tamtych czasach nie było 
jeszcze szczepionek na tę chorobę i le-
czono dzieci dekompresją. Wchodziło 
się do wielkiego stalowego klosza, ke-
sonu – podobnego do tych, których się 
używa do budowy mostów. Pani przez 
okienko obserwowała dziecko, które 
siedziało na ławeczce i oddychało 
rzadkim powietrzem.
  Mój ojciec miał kontakt ze znajo-
mym pilotem, który się zgodził za nie-
wielką opłatą odbyć ze mną lot nad 
Alpami. Byłoby to dużo bardziej atrak-
cyjne niż metalowy klosz, w jakiejś 
klinice. Wobec czego moi rodzice wy-
najęli pokoje na letnisku w pobliżu An-
necy. Leczenie połączono z wakacja-
mi w pięknym uzdrowisku alpejskim. 
Był to przy okazji mój chrzest lotni-
czy. Pies wykąpał się w jeziorze, ojciec 
wykazał się tężyzną fizyczną grając 
w tenisa i jako wioślarz przewoził ca-
łą rodzinkę do portu w Annecy i do 
wczasowiska. Słowem – były to nie-
zapomniane wakacje. Pamiętam kolej-
kę linową i spacery po starówce...
  Do Annecy udałem się dopiero trzy 
lata temu na wspólną wystawę dzieł 
plastycznych z Hanią Chroboczek. Po-
dobnie, jak za dawnych lat, odbyłem 
rejs statkiem spacerowym po jeziorze. 
Ale nie odzyskałem postury trzylatka, 
ani też tamtej beztroski.
  Innym razem doktor Chekter za-
ordynował wycięcie migdałów, gdyż 
miałem zapalenie. Do kuchni wniesio-
no lampę chirurgiczną. Doktor Chek-
ter zamienił naszą kuchnię w blok ope-
racyjny. Po operacji mogłem jeść lody 
w dowolnej ilości. A że byłem przez 
całe życie łakomczuchem, więc zbyt-
nio nie oponowałem. Dzięki tym lo-
dom zmniejszano ból.

Wyprawa po kozie mleko

  Rodzice uważali, że trzeba korzystać 
z doświadczeń poprzednich pokoleń 
w sprawach opieki nad dziećmi i dzię-
ki temu mieliśmy gimnastykę korek-
cyjną w sali szkoły podstawowej, 
w której mama była nauczycielką. 
Wprawdzie byłem przedszkolakiem, 
ale jeden dzień w tygodniu, w środę 
we Francji, nie ma zajęć. Wobec cze-
go, gdy już Angela od nas odeszła, 
chodziłem z mamą w pozostałe dni 
tygodnia do klasy, wzbudzając zrozu-
miałe zainteresowanie uczniów. Na 
targ jeździliśmy na rowerze, to zna-
czy mama miała nad przednim kołem
roweru zamontowane krzesełko, na 
którym siadałem jak na koniu, a kiedy 
moja siostra uzyskała już odpowiednią 
posturę – zostało domontowane drugie 
siedzisko z tyłu, za rowerzystą i wtedy 
podróżowaliśmy we trójkę.
  Za płotem mieszkał mój rówieśnik, 
Marcel. Spotykaliśmy się na drzewie, 
które rosło z naszej strony, ale posia-
dało też konary wychodzące na „ich” 
stronę. Siedząc na drzewie marzyliś-
my o dalekich podróżach, dokąd mie-
libyśmy się udawać – gdy tylko pod-
rośniemy.
  Na końcu ulicy znajdowała się inna 
ulica. Można powiedzieć – boczna 
i na jej końcu była skrzypiąca furtka 
w wysokim murze. Tam mieszkała 
starsza już pani, która posiadała pięć 

kóz, zaś te kozy dawały pyszne mleko. 
Można je było dotykać, a nawet po-
głaskać małe koźlątko nowo narodzo-
ne.
  Tam chodziłem z moją siostrą i nios-
łem metalową kankę, do której pani 
nalewała nam mleka „tylko do poło-
wy”. Mama uważała, że kozie mleko 
jest dobre na kości małego dziecka, 
a ta wyprawa miała nas uczyć samo-
dzielności i obcowania z innymi ludź-
mi. Kiedy pewnego dnia oznajmiono 
mi, że tato wyjechał gdzieś bardzo 
daleko i zobaczymy go kiedyś, ale nie 
tak prędko, mama zaczęła szukać dla 
nas dodatkowych atrakcji.
  Byliśmy w cyrku zimowym w Pa-
ryżu, w Cinéramie – teraz byśmy po-
wiedzieli na filmie 3D. Każdy otrzy-
mał kartonowe okulary z szybkami 
celuloidowymi. Jedną czerwoną, a dru-
gą niebieską. Filmy były przeważnie 
rosyjskie lub amerykańskie.
  Jednak najważniejszą moją wypra-
wą do Paryża nie miała być ta do mu-
zeum Grévin, gdzie mogłem do woli 
stroić miny w krzywych lustrach, czy 
też do parku Luksemburskiego, gdzie 
wynajmowaliśmy łódeczki na napęd 
gumowy, czy też do katedry Notre 
Dame, aby podziwiać witraże, ani też 
rejs po Sekwanie, ale podróż do bab-
ci w Clamart autobusem, w którym 
siedział człowiek z drewnianą nogą 
(popatrz mamo – ten pan ma drewnia-
ną nogę; mama nie wiedziała, gdzie 
się schować ze wstydu; – tam mamo, 
popatrz, teeen pan…!!!, ma drewnia-
ną nogę…) Wyprawa do Asnières na 
zwiedzanie cmentarza psów, gdzie 
był także pomnik myszy i koguta. I do 
Porte Clignancourt aby obejrzeć staro-
cie na Marché aux Puces. Ani cyrk, 
ani też podróż statkiem, stereoskop do 
oglądania przestrzennych fotografii.
  Najważniejszą moją przygodę z tam-
tych lat miałem mieć w zoologu w 
Vincennes. Tam były różne wrażenia, 
które tylko czekały na mnie, pod po-
stacią na przykład przepysznej wik-
torii królewskiej, leżącej na wodzie. 
I tak zwiedzając szklarnie z różnymi 
roślinami z krajów podzwrotnikowych
– zbliżaliśmy się do zagród dzikich 
zwierząt. W jednej z nich mieszkały 
słonie. Za kratami leżał tygrys. W je-
ziorku jakieś aligatory... Natomiast 
moim ulubieńcem był czterotonowy 
hipopotam. Parkan do jego zagrody 
był w remoncie. Toteż skorzystałem 
z chwili nieuwagi mamy, która właś-
nie częstowała młodszą siostrę orzesz-
kami ziemnymi i wszedłem na teren
zajmowany przez hipopotamy. W ksią-
żkach dla dzieci były przedstawiane 
jak duży miś pluszowy, całkiem nie-
niegroźny. Wiedziałem o tym, że wa-
ży cztery tony, ale to była tylko infor-
macja.
 Nie rozumiałem, że cztery tony to 
ostrzeżenie przed dużym zwierzę-
ciem, które może być bardzo niebez-
pieczne. Byłem tam dwie minuty. Mój 
pupil mieszkał na terenie bardzo błot-
nistym. Nie wystraszyło mnie to. Pod-
szedłem jeszcze bliżej. Hipopotam le-
żał na jednym boku i rozdziawiał tę 
swoją okrutną paszczękę, gdy tym-
czasem osoby zwiedzające ogród zoo-
logiczny zamarły, w tym moja mama 
także. Nikt nic nie mówił, mając na-
dzieję, że zwierzę pozostanie na swo-
im miejscu, a mały chłopiec powróci 
z wyprawy do Afryki na ścieżkę dla
zwiedzających. Tymczasem już zbli-
żyłem się do mojego ulubieńca i pa-
trzyliśmy na siebie z sympatią.
  Hipopotam obwąchał mnie i najwy-
raźniej stwierdził, że mu w niczym nie 

zagrażam. Odwrócił potworne cielsko 
na drugi bok i tak tkwił, gdy tymcza-
sem ja przeżyłem przygodę mego ży-
cia i niechętnie powróciłem do gro-
mady swojego gatunku.
  Moja mama była tak przerażona, że 
nawet na mnie nie krzyczała. Jednak 
tego samego dnia nie pojechaliśmy już 
na łódki, tylko pierwszym pociągiem 
wróciliśmy do Chelles.

Kilka lat potem…

  Miałem wówczas 7 lat i zdałem eg-
zamin na pierwszoklasistę. Nawet nie 
mogłem mieć pojęcia – ile takich eg-
zaminów było jeszcze przede mną.
  Ojciec po szkole zabierał mnie na 
opuszczone boisko i trenował indywi-
dualnie w nogę. Miałem niezły dryb-
ling, umiałem podcinać, stosowałem 
bodiczki, dobry wykop i loby.
  Nie chodziło o to, abym został wy-
bitnym piłkarzem – ale o to, abym 
był przyjęty do… towarzystwa.
 Kiedy zachorowałem na obustronne 
zapalenie płuc i oskrzeli – tata Arnold 
osobiście mnie zaniósł do szpitala po 
drugiej stronie ulicy Wołoskiej.
  Leżałem w izolatce trzy tygodnie. 
Byłem bardzo ważny. Mogli mnie 
oglądać przez szybkę. Podobno mia-
łem dużo szczęścia, ale nikt nigdy nie 
powiedział dlaczego.

Obecnie, w Grenoble...

  Widzę przez okno, kolorowo ubra-
ne dzieci, odbierane ze szkoły przez 
swoich rodziców. Tu jest taki zwyczaj.
Codziennie święto. Rodzice czekają 
na peronie, aż dzieci wysiądą z pocią-
gu, albo wyjdą z klasy.
  Już wszyscy siedzą na trawie. Po-
ciąg odjechał i klasy zamknięto. Moż-
na się rozkoszować wiosennym upa-
łem.
  Magnolia pachnie oszałamiająco. 
Słyszę daleki dźwięk samolotu. Jak-
bym był na wakacjach. Zgniatam 
kilka orzechów włoskich, będą do 
sałatki. Może kogoś tym skuszę… 
Proszę pani? Mam sałatkę… proszę 
niechże pani sobie trochę weźmie. 
Nic… żadnej reakcji. Jakby mnie nie 
widziała… a może, po prostu… mnie 
nie ma. Aaa, to co innego.
 Pamiętam, że kiedy umierałem, aku-
rat nie było nikogo w pobliżu. Jedni 
poszli popatrzeć na cudowny zachód 
słońca, inni jeszcze byli w kuchni, 
bądź właśnie rozsiadali się gdzie bądź, 
pilnując, aby znalazło się krzesło. Ja 
także – usłużnie podsuwałem a to fo-
tel, a to pufy z przedpokoju. Nawet 
nie przypuszczałem, że za chwilę po-
pełnię takie faux pas i odejdę w naj-
mniej spodziewanym momencie. Pa-
miętam, że jeszcze pokroiliśmy torty 
i każdy ze zgromadzonych otrzymał 
po kawałeczku. Tymczasem słońce 
z sykiem topiło ostatnie promienie 
w wodach zatoki. Powiało chłodem. 
Wtuliłem się w koc siedząc na szez-
longu, myśląc jeszcze, że to właśnie 
byłby wspaniały moment na umiera-
nie.
  I myślę, że to właśnie było moje o-
statnie ziemskie wspomnienie. Nagle 
powiał wiatr, nanosząc pełno chmur. 
Na jednej z nich siedział starszy już 
pan, z brzuchem opoja, trzymając w 
rękach skrzypce. Po chwili zaczął na
nich grać, ale widocznie był zbyt da-
leko, abym usłyszał cokolwiek. Jedy-
nie fale szemrząc odbijały się o brzeg.
Zrobiło mi się jakoś chłodno. Bardziej 
już nie mogłem być wtulony w koc.
  Gościom smakował poczęstunek i 


