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Bardzo Dziwna Książka (3)

YANNICK LEIDER

Seks! Wagary! Piwnica.

 W Chelles, nawet gdyby mi to przy-
szło do głowy – nie mógłbym marzyć 
o jakiejś bocznej drodze. Szkoła była 
bowiem zbyt blisko domu. Mama pod-
woziła mnie na rowerze do przedszko-
la, które przytroczono do szkoły tak, 
aby uczniowie mogli jednym ciągiem 
odbyć pełną edukację... Kiedy w wie-
ku pięciu lat wchodzili do tego bu-
dynku, mieli go na zawsze opuścić 
w osiemnastym roku życia. Ja nie 
miałem szczęścia dostąpić takich za-
szczytów. Ledwo liznąłem języka pi-
sanego przy pomocy „prawdziwego 
atramentu”, a już mama dopinała wa-
lizki i udawaliśmy się do nieznanej 
krainy, w której mówiono w obcym 
języku, a na dokładkę dzieci w przed-
szkolu były niepiśmienne. Z początku 
zapisano mnie do szkoły numer 15, po-
tem do 3-ki, gdyż w pierwszej szkole
byłem za stary do pierwszej klasy, a 
w drugiej – za mały. Wszystko się 
wyrównało na poziomie czwartej kla-
sy, gdy zostałem pobity przez kolek-
tyw uczniowski i to jeszcze na długo 
przed 68 rokiem, a następnie przenie-
siony do trzydziestki siódemki, a po-
tem do siedemdziesiątki. W tej ostat-
niej szkole starałem się dotrwać do 
końca siódmej klasy, aby móc zdawać 
do liceum. W tym czasie wstąpiłem 
do harcerstwa i trwałem w tej orga-
nizacji sześć lat. Mój wspaniały tato 
Arnold wymyślił dla naszej drużyny 
nadzwyczajne wakacje, obozy letnie 
i zimowe – przeważnie specjalistycz-
ne, a wykonawcą tych pomysłów zo-
stał Olek J. młody wówczas dzienni-
karz, który był naszym drużynowym. 
Tak nawiasem mówiąc spotkałem rok 
temu, czyli 50 lat potem owego wstę-
pującego w szranki żurnalistę. Prze-
poczwarzył się... Przyjął mnie w swo-
im ogrodzie przy obszerniej hacjen-
dzie starszy pan. Spełniony, życzliwy, 
uśmiechnięty. Piliśmy herbatkę, jedli 
ciasto domowe. Wspominali i milcze-
li – jak dawniej. Gdyby nie ta siwizna i 
mała zadyszka... niewiele się zmieniło. 
Obaj nie zmieścilibyśmy się do mun-
durków harcerskich. No może ja nieco 
mniej niż on.
 To był Aleksander Jałosiński. Emery-
towany profesor reportażu w łódzkiej 
filmówce.

 Powrócę na chwilę do wagarów. Kie-
dy tak się zastanowić porządnie... cho-
dzi jedynie o uniknięcie czegoś nie-
zbyt miłego, jak na przykład matema-
tyka, łacina, sport, fizyka i w ogóle 
wszystkiego co się wiąże z szkołą, ko-
niecznością, skoszarowaniem, narzu-
conym obowiązkiem, co do którego 
nie mam żadnych wątpliwości – cał-
kowicie zbędnym. Kiedy to się właś-
ciwie zaczęło i czy to się naprawdę 
skończyło. Na przykład czy... to, że 
już nie uczęszczam na żadne regular-
ne zajęcia mnie zwalnia z obowiązku 
wagarów. W żadnym wypadku. Kie-
dy ktoś zaczął wagarować na dobre i 
traktuje ten stan poważnie... nie może 
przerwać go do końca życia. Można by 
rzec, że jest się wagarowiczem total-
nym, dozgonnym. Od czasu, do czasu 
niestety trzeba zarobić kilka groszy na
jakimś wynalazku, który nie przyspo-
rzy wielu wysiłków, a dostarczy satys-
fakcji. Aby po chwili znowu udać się 
na wagary.
 Ponieważ rozpocząłem od konkluzji 
– teraz dla odmiany przejdę do kilku 
przykładów z życia, które powinny 
podeprzeć moją tezę. A jeśli mi się ta 
sztuka uda, niewykluczone, że opub-
likuję doktorat z wagarów. Takie cią-
goty do własnego świata pełnego sa-
mych radości, kakao, ciasteczek, wol-
nego czasu i wiecznej wiosny... zaczę-
ły się u mnie ujawniać wraz z naro-
dzeniem młodszej siostry i co za tym 
idzie – utraceniem wyłączności uczuć
rodziców. Dwa lata potem... tato Ar-
nold wyjechał w nieznane, nie pozo-
stawiając w naszej metalowej puszce
z napisem „Suchard Cacao” żadnych
rozkazów, a co za tym idzie nie wie-
działem, jak mam dalej postępować.
Nie posiadając zbyt wielkiego do-
świadczenia życiowego (miałem 3 la-
ta), musiałem się zdać na przypadek. 
Wprawdzie, zwłaszcza po spotkaniu 
z hipopotamem, mój autorytet w spra-
wach decyzyjnych był nieco nadszar-
pnięty, ale nadal otrzymywałem pole-
cenia, które wymagały ode mnie pew-
nej dyplomacji. Np: idź, pobaw się 
z młodszą siostrzyczką. Niczego wię-
cej nie pragnąłem, jak „przypadko-
wego” pozostawienia wózka z zawar-
tością – nieco dłużej w chłodnym ogro-
dzie. W owym czasie moje plany nie 
były zbyt dalekosiężne...

 Po tym, jak zamieszkaliśmy na okres 
szesnastu lat na pierwszym piętrze blo-
ku na Mokotowie, idea pozostawienia 
wózka w jakimś odległym kącie, na 
przykład przy piaskownicy osiedlowej 
– mogła stanowić pewną atrakcję. Jed-
nak nie dano mi takiej możliwości, 
gdyż odkąd pamiętam, mieliśmy w do-
mu różne pomoce: pani Kred. Irena, 
pani Stasia... Każda z nich posiadała 
swój regulamin, który usiłowała (na 
ogół bezskutecznie) narzucić otocze-
niu, czyli nam, aż do ostatniej klasy 
szkoły podstawowej.

  Byliśmy z siostrą doglądani, karmie-
ni przez różne bony i niańki. Pewnego 
razu udało mi się uciec na Pole Mo-
kotowskie, gdzie mieszkali Cyganie.
Innym razem postanowiłem zobaczyć 
(tylko na chwilę) dokąd prowadzą to-
ry, które były ułożone po drugiej stro-
nie ulicy Wołoskiej. Po około godzi-
nie marszu wzdłuż torowiska zauwa-
żyłem rozwidlenie. Gdybym poszedł 
w prawo, teoretycznie doszedłbym do 
Krakowa. Ale intuicyjnie skręciłem w 
lewo. Niebawem znalazłem się w po-
bliżu pałacu w Ursynowie. Ponieważ
od zarania mych dziejów osobistych 
byłem chłopcem roztropnym – bez 
trudu rozpoznałem zabytkową Lipę, 
oraz wejście boczne do pałacu, gdyż 
kilka dni wcześniej Bogdan Kadu-
czek (współpracownik mamy z radia) 
odwiózł mnie do domu na motorze.
Drzwi do mieszkania były otwarte. 
Żona pana Bogdana dała mi zupę ja-
rzynową i kawał mięsa z tartą mar-
chewką, oraz zadzwoniła do męża i 
mojej mamy... Byłem znów bohaterem 
i nawet nie dostałem klapsa. I tak... co
kilka tygodni ponawiałem rozmaite 
próby dotarcia do zaczarowanego 
miejsca. Spotkania niezwykłej osoby,
na przykład wróżki Matyldy... W mia-
rę upływu czasu oddalałem się coraz
bardziej... Obszar moich łowów przy-

gód – powiększał się. Niekiedy zapra-
szałem inną osobę w podróż..., która 
mogła trwać nawet kilka tygodni...
 Oj, przepraszam Cię czytelniku! Wy-
przedziłem znacznie, mające nastą-
pić wydarzenia. Przecież prawo jazdy 
zrobię dopiero w 1983 roku, a tutaj 
nie dotarliśmy do 1960. Tak ogromnie 
jestem ciekaw własnych wspomnień 
jak by mi to ktoś miał opowiedzieć. 
Często – faktycznie, obecne zdarze-
nia nakładają się jedne na drugie jak 
w kalejdoskopie, że z trudnością je od 
siebie oddzielam. To było przedtem, 
a tamto potem.
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– Odkrycie.

 Odnalazłem książki w twardej okład-
ce lakierowanej „Roudoudou” i „Ri-
quiqui”, oraz „Bitwę pod Valmy” 
– moje stałe lektury z dzieciństwa. 
Ileż to razy zasypiałem pośród huku 
armat spod Valmy... Konie w pędzie 
wzlatywały do wzburzonych obłoków 
i tam znikały, aby się pojawić ponow-
nie, na następnej kartce, na której już 
tylko tkwiły... Szykując się do kolejnej 
przeprowadzki w końcu już nie wiem, 
co się stało z tą książką. Może nadal 
stoi w mojej biblioteczce w piwnicy na 
Wołoskiej. Tam nikt nie zaglądał od 
wielu lat. Na rurze ciepłowniczej jest 
kartonik. Pamiętaj – po lewej stronie 
od wejścia. Tam właśnie schowałem 
kolekcję „żabek” i haceli. Oczywiście 
nikt już nie wie, co to takiego? Od wie-
lu lat nie nosi się zimą butów z „żab-
kami”. Kiedy właśnie przestano ich
używać – schowałem trochę, aby kie-
dyś, wiele lat potem, pokazać moje 
zbiory.
 „Żabki” bywały nabijane od spodu 
po jednej z każdej strony buta o twar-
dej, skórzanej podeszwie. Zwykłymi 
gwoździkami po 3 na każdą „żabkę”. 
Kiedy tak sobie chodziłem wieczorem 
po chodniku o betonowych kafelkach 
(koniecznie aż do pierwszego złama-
nego, a potem ruchem konika szacho-
wego) uderzałem butem wślizgiem 
do przodu lub do tyłu, aż iskry leciały. 
Oczywiście taka zabawa mogła znacz-
nie skrócić żywotność „żabki” i buta, 
ale za to jaki efekt! I wszyscy chłopcy 
z kolonii mi zazdrościli. Gdyby na 
przykład taki Andrzej Gusiew, brat 
Tamary, tak zrobił, to by mu ojciec 
nakręcił uszu...
  Specjalne „żabki” na wkręty stoso-
wano do butów o grubszej podeszwie, 
które służyły do mocowania łyżew. To 
było znacznie tańsze niż prawdziwe 

buty z panczenami, to jest łyżwami do 
jazdy szybkiej lub z łyżwami do jazdy 
figurowej. Natomiast hacele używano 
do podków końskich. Każda podkowa 
była zaopatrzona w cztery wkręcane 
hacele. 

  Czasem, gdy przed snem zmrużę 
powieki, choćbym nie wiem gdzie był 
– wydaje mi się że słyszę miarowe 
stukotanie kopyt końskich po kocich 
łbach, na jezdni za oknem. Przeważ-
nie rozwożono pod każde drzwi, przy 
których pozostawiono butelki – po-
ranne mleko z kapslem czerwonym, 
lub błękitnym. Czyli pełnym bądź pół-
tłustym. Lata minęły. Potem dostar-
czano jeszcze czas jakiś mleko w po-
jemnikach plastikowych... Teraz już 
nikt niczego nie przywozi pod drzwi. 
Nie ma butelek szklanych na mleko... 
Hacele mam tylko ja... W kartoniku, 
koło rury z ciepłą wodą... w mrocznej 
piwnicy na Wołoskiej.
 Jeden literat miał trzy pokoje i jeszcze 
werandkę, na której jego żona, aktorka 
dramatyczna, wieszała mężowskie ga-
cie do suszenia. Niby taki człowiek 
pióra, a ma gacie, jak wszyscy. Pa-
miętam jeden jego poemat, przytoczę:
„ciągnął człowiek życia taczki, aż 
z wysiłku dostał mdłości. Więc woła 
on lekarzy kupę, by mu zrobić za-
strzyk w rękę, aby skrócić jego mę-
kę.” W ogóle wszyscy Obywatele Za-
służeni, którzy na dokładkę mieli cho-
dy, mogli liczyć na wdzięczność orga-
nów władzy. Od czasu do czasu jeść 
szyneczkę lub inny towar eksportowy. 
Jeździć na wczasy do ośrodków wcza-
sowych o podwyższonym standardzie 
lub do sanatorium.


