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Bardzo Dziwna Książka (4)

YANNICK LEIDER

Piwnica na Wołoskiej

  Nic szczególnego właściwie. Duża, 
zaopatrzona w małe okienko od stro-
ny ulicy, przed którą znajdował się 
niewielki ogródek sąsiadów z parteru. 
Czasem było widać nogę pani P., kie-
dy rozwieszała mężowskie koszule 
do suszenia. Parter był o trzy schodki 
wyżej od wybujałej trawy, którą pan P. 
przywiózł „aż z Ukrainy” w kieszeni 
szynela, gdy podczas wojny służył ja-
ko kierowca i adiutant u bardzo waż-
nego generała. W trawie mogły prze-
miennie się chować: aaa – kotki dwa, 
mała Irenka oraz szczury z sąsiedniej 
piwnicy. Światło do mego raju „pod-
ciągnąłem” z dużego pokoju w na-
szym mieszkaniu na pierwszym pię-
trze. A kiedy miasto ze swoją bezna-
dzieją doskwierało i chciałem tak bar-
dzo powrócić na Avenue Germaine 
– zaszywałem się w naszej piwnicy. 
Sam tato Arnold mi zamontował 
lampkę z kloszem i podrzucił kilka 
książek na dobry początek. Tym sa-
mym miałem swój kąt, do którego 
mogłem wpaść na chwilkę lub na 
parę godzin – wedle życzenia. Kiedy 
lało – tam odbywałem moje wagary, 
na czytaniu Marqueza, Ławrieniewa, 
Hrabala czy Lema. Setki książek.
  Moim marzeniem była samotna 
wyspa, podobna do naszego ogrodu 
w Chelles, gdzie mógłbym spotkać 
obu dziadków, których nie było mi 
dane poznać, gdyż ojca taty Arnolda 
rozstrzelano w Złoczowie na początku 
wojny, zaś dziadek „francuski” zmarł 
na raka żołądka w tym samym cza-
sie w Clamart. Szkoda, że nie było 
im dane odbyć wspólnej pogawędki. 
Z pewnością mieliby sobie wiele do 
powiedzenia... a przy kuśtyczku wiś-
nióweczki dziadka Zygmunta, lub na-
lewki z anyżu dziadka Dominika czas 
płynąłby im wartko.
  Podziemia domu przy ulicy Woło-
skiej nie przypominały średniowiecz-
nych lochów, ale przy odrobinie wy-
obraźni wszystko było możliwe... 
  W jednej z piwnic znajdowała się 
klapa metalowa, po której otwarciu 
można było zejść piętro niżej... do 
schronu. Któregoś dnia zwiedziłem to 
pomieszczenie. Kran z wodą, ławy, na-
dmuch powietrza... słowem – luksus. 
Bywałem tam wiele lat potem, kiedy 
poznałem rozkosze miłosne, dziki 
seks, szalony, nieokiełznany. Moją 
partnerką była R. To ona mnie wcią-
gnęła do tego świata namiętności. By-
łem jej niewolnikiem seksualnym.
Wszystkie miejsca, nawet najbardziej 
nieprawdopodobne – zostały wyko-
rzystane do tego celu. R. posiadała fan-
tazję ukierunkowaną. Po pewnym cza-
sie, gdy już kochaliśmy się we wszyst-
kich możliwych miejscach, postano-
wiliśmy ujawnić oficjalnie, przynaj-
mniej wobec naszych rodziców, fakt 
odbywania codziennych i conocnych 
praktyk, po których ani R. nie mogła 
dalej studiować matematyki, ani ja nie 
mogłem myśleć o niczym innym...
  Zanim jednak zostałem poddanym 
królestwa perwersyjnej miłości, do-
świadczalnych eksplozji namiętnoś-
ci i wreszcie zdrady i zwątpienia... 
motorem dla pobudzenia wyobraźni 
– miała się stać literatura. Ławrieniew 
– ty świntuchu, Markiz de Sade, Wit-

kacy, Biedna Erendira jej okrutna bab-
ka – Marqueza... Pogłębiałem tę moją
wiedzę, a nawet spotykałem po kryjo-
mu genialnego pisarza Artura Fiszera, 
który posiadał trzy córki dorodne i już
kombinował, jak też się ich pozbę-
dzie... Widocznie uznał, że jestem od-
powiednią partią, i tak niechcący zna- 
leźliśmy się w potrzasku z jego naj-
starszą i najbardziej wyuzdaną Romą, 
o twarzy ikony. Można powiedzieć, że 
ta zatrzaśnięta przez pomyłkę zasuwka 
była zapalnikiem... Roma cudownie 
się całowała. Ale ja posiadałem do-
datkowe założenia teoretyczne. O nie-
zniszczalnym wdzięku, oraz precyzyj-
nie opisujące całe zdarzenie. Instruk-
cja obsługi: Kamasutra, Robert Burns, 
Ovidius, Dante. Brakowało jedynie ja-
kieś modelki, która się ujawniła, dzię-
ki temu iż zostaliśmy przypadkowo 
zamknięci w mieszkaniu państwa F. 
na warszawskim Mokotowie. I co 
w takiej sytuacji robić? Na początek 
postanowiliśmy się wspólnie wyką-
pać. Naturalnie zalewając mieszkanie 
sąsiadowi piętro niżej. Całe szczęście, 
że ci dzielni obywatele byli w pracy i 
nie doszło do wymiany zdań, które się 
zazwyczaj wypowiada przez zęby.
 Nastąpił wieczór. Zbawcze drzwi we-
jściowe zostały otwarte. Mogłem prze-
biec tych kilkaset metrów dzielących 
mnie od mieszkania przy Wołoskiej. 
Ziarno zostało zasiane. Mętlik w gło-
wie po pierwszych i tak intensywnych 
doświadczeniach uniemożliwiał mi 
myślenie na jakikolwiek inny temat. 
Można by rzec – skończyły się nie-
odwracalnie czasy dzieciństwa... Prze-
kroczyłem próg piekieł... do których 
wbiegłem z radością w oku.
  Chronologia nakazuje cofnąć się 
nieco.
  Miałem jeszcze 16 lat. Wymienialiś-
my z Josette teoretyczne pisma, pełne 
namiętnych zapewnień. W tym sa-
mym czasie poznałem Ewę, która cho-
dziła do czternastki, to jest liceum „rzą-
dowego” w śródmieściu. Pewnego dnia 
Janek, osobnik pojawiający się często
u nas na kompletach z językiem fran-
cuskim, kolacyjkach, grze w ping-
-ponga lub w brydża i który wiedział, 
że śpiewamy w domu po kolacji, za-
prosił mnie do wspólnego wykonania 
modnej piosenki amerykańskiego ze-
społu „Peter Paul and Mary”. Pod ty-
tułem „Pocałunek w przesyłce”. Ba-
nalne, proste country. Ubraliśmy na tę 
okazję kapelusze kowbojskie kraciaste 
koszule i nie wiem kiedy znaleźliśmy 
się na scenie. Myślę, że nam wyba-
czono fatalny akcent, gdyż pieśń była 
wykonana w oryginale. Po występie 
podeszła do mnie dziewczyna o głę-
bokim alcie i ładnych ustach. To była 
żywa propozycja. Córka znanego le-
karza...
  Gdybym wtedy miał późniejsze do-
świadczenia z R. nasze randkowanie 
nie trwałoby tak długo (cztery lata), 
a z pewnością nabrałoby tempa. Ale 
i tak, poza nauką namiętnych poca-
łunków, były różne przygody, które 
wspominam czule i radośnie.
  Robert Burns… „Anno zaklinam 
naucz się całować…całować naucz się 
Anusiu proszę, bo umiejętność w tej
sztuce rozkosze nieocenione może 
Ci darować… Trzeba by język jeden 
z drugim igrał… Pierwej Ty w ustach 

kochanka, a potem jego w swe usta 
przyjmując powrotem, pieść, ssij po-
gryzaj, całkiem gdyby migdał”…
  W tym samym czasie przybyła do 
Warszawy delegacja z Afryki na stu-
dia radiowe. A konkretnie z Mali. Od 
razu wpadła mi w oko Aissata Cissé, 
która miała studiować u mojej mamy. 
Aissata składała się głównie z głosu 
i ponętnej postury. Kontralt z takim 
meszkiem w tle…. Czegoś tak pełne-
go namiętności i erotyzmu nigdy już 
potem nie słyszałem. No, może poza 
Kelly Price. Późną jesienią 1963 roku, 
wieczorem, wytargałem mój rower 
„Bałtyk” z przedpokoju. Nie wiedząc 
czemu, po kwadransie dotarłem przed 
blok Aissaty. Wniosłem rower na dru-
gie piętro.
  Zostałem wpuszczony... Aissata wy-
konała „tylko dla mnie” streap-tease. 
Ja także zdjąłem ubranie, gdyż było mi
jakoś dziwnie gorąco. Włączyła mu-
zykę afro-amerykańską i rozpoczęliś-
my tańce nago na wzorzystym dywa-
nie. Po czym Aissata mnie przewróci-
ła i zaczęliśmy wykonywać taniec bo-
gów afrykańskich, który zgodnie z re-
ceptą starożytną, trwał kilka godzin.
Zrobiło się jasno za oknem. Zjedliśmy 
śniadanie afrykańskie i Aissata powie-
działa, że powinniśmy być duzi i każdy 
musi żyć po swojemu. Ale było jej do-
brze ze mną, więc do jutra wieczór...
  Jakoś nie umiałem podzielić czasu 
na dom przy Wołoskiej, chodzenie do 
szkoły, Aissatę. Moja piwnica zara-
stała pajęczyną. Szkoła nie pociągała 
mnie. Rodzice wiecznie zapracowani, 
albo na jakichś zebraniach. Skąd mo-
głem przypuszczać, że od ich obecnoś-
ci na tych nasiadówkach, zależeć będą 
losy republiki... Wybrałem wieczorne 
tańce u Aissaty. Pewnego dnia zapro-
wadziłem moją czarnoskórą dziew-
czynę na lekcję geografii. Pani Śnie-
żyńska zrozumiała, że jest to być może 
jedyna okazja w jej życiu, aby lekcja 
geografii nie była wyłącznie przerwą 
pomiędzy matematyką i łaciną. Żeby 
zobaczyć „prawdziwą Murzynkę”, 
przyszło chyba z pół szkoły. Lekcję 

poprowadziła Aissata, a ja tłumaczy-
łem z francuskiego i tutaj moi koledzy 
zrozumieli, że być może to liceum (42) 
nie było dla mnie wystarczająco atrak-
cyjne, skoro mówię biegle w obcym 
języku i do tego mam narzeczoną z 
Afryki.
  Podczas wagarów na Mokotowie 
spotykałem Małgosię G., która mnie 
kilkakrotnie prowadziła do różnych, 
atrakcyjnych miejsc: na Forty Czer-
niakowskie, dzikie i groźne, miesz-
kanie jej ciotki, która wyjechała do 
Krakowa. Z Małgosią chodziliśmy 
do tej samej klasy. Na dużej przerwie 
pryskaliśmy w teren i to umiłowanie 
do wagarów było głównym bodźcem 
naszej komitywy.
 Zresztą na koniec roku nastąpił remis, 
gdyż oboje uzyskaliśmy po dziewięć 
dwój na świadectwie. Nie wiem dokąd 
się ona udała, być może do Krakowa. 
Ja natomiast – zostałem przeniesiony 
do siódemki i tam, z opóźnieniem jed-
nego roku, zdałem maturę.
  Nie przestałem jednak wagarować. 
Podczas mych stałych spacerów po 
Warszawie, coraz częściej zapełnia-
łem kartki papieru rycinami. Odryso-
wywałem zabytkowe klamki, frag-
menty architektury. Czasem wstępo-
wałem do barów mlecznych na Sta-
rówce, aby narysować pochyloną po-
stać, lub kogoś siorbiącego zupę.
W naszej szkole zmieniono dyrektora. 
Równocześnie zachorowała matema-
tyczka. Grupa dziewczyn, które były 
prymuskami w przedmiotach ścisłych 
– zaproponowały nowemu dyrektoro-
wi, panu A. aby podzielić klasę, która 
i tak była zrzutową z całej Warszawy, 
na kilka klubów zainteresowań i tym 
sposobem dotrwać do matury. Dyrek-
tor był tym pomysłem bardzo zainte-
resowany. Sami uczniowie mieli wy-
kładać poszczególne tematy, a spraw-
dziany, czyli klasówki odbywałyby 
się w formie kolokwium, jak na uni-
wersytecie. Kuratorium wyraziło zgo-
dę i rzecz została przyklepana. Obie 
wynalazczynie, to znaczy Małgosia 
Czajkowska i Henryka Czaplicka u-

kończyły fizykę…
  Tymczasem rok wcześniej, w innej 
szkole Małgosia G. przychodziła do
mieszkania na Czerniakowie, podle-
wać ciotuni kwiatki, wobec czego po-
magałem jej w tym z dużą ochotą. 
Potem chodziliśmy nad Wisłę na Sie-
kierkach, lub na Forty.
  Spotkałem ją po dwudziestu latach. 
Rozmawialiśmy przez chwilkę. Mał-
gosia G. została dyrektorką jakiegoś 
handlowego przedsiębiorstwa zagra-
nicznego. Nie w każdym przypadku 
wagary, to koniec świata. Dorośli zbyt 
łatwo wszystko klasyfikują. Czasem 
młody osobnik ma problemy, które 
pragnie sam przemyśleć i podczas wa-
garów jest czas na oderwanie się od 
zbyt obcesowej rzeczywistości.
 Mama Genevieve opowiadała mi kie-
dyś o swoich wagarach w latach mło-
dości, a także o „wagarach kontrolo-
wanych.” W okresie, gdy była nauczy-
cielką w domu dziecka w la Vilette 
aux Aulnes, dzieci były tak pełne py-
tań, na które nie mogły same znaleźć 
odpowiedzi, że trzeba było czasem, 
na dzień lub dwa, przerwać normalną 
naukę, udać się nad rzekę lub do lasu 
i spokojnie wszystko przemyśleć. Pod-
czas psychoterapii grupowej wyczyś-
cić złogi, bądź rodzącą się negację 
świata, aby już przy kolacji zatęsknić 
do Moliera, czy też do wojny trzydzie-
stoletniej...
 Pozostał jeszcze nie rozwiązany mój 
casus. Ponieważ chodziłem do dzie-
siątej „d” z językiem francuskim, moja 
mama zaproponowała gotowość bez-
płatnego podciągnięcia grupy sześciu 
najgorszych uczniów, co też uczyniła. 
Po pół roku jej interwencji ci wszyscy 
„nieszczęśnicy” mówili już nieźle po 
francusku, a nawet troje z nich w na-
stępstwie ukończyło romanistykę. 
W tej grupie było dwoje, na których 
tak zwane ciało pedagogiczne już po-
łożyło krzyżyk. A tymczasem okaza-
ło się, że gdy do akcji wkroczyła ta 
niepozorna kobieta, ale pełna pomy-
słów, potrafiła zaszczepić miłość do 
języka, literatury, a także zaprzyjaźnić 


