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YANNICK LEIDER

Bardzo Dziwna Książka (8)
WIECZNY NARZECZONY

 Pewnego dnia Roma uznała, że przy-
godę z młodym artystą należy zakoń-
czyć. Tym łatwiej jej to przyszło do 
głowy, że w Gdańsku poznała wielu 
jego kolegów. Zatem mogła bez trudu 
nawiązać dalsze znajomości. W owym 
czasie młody Leider był straszliwie 
przejęty misją kulturalno-społeczną. 
Pragnął bowiem, dostarczyć światu 
najwyższej klasy kompozycji i starał 
się to czynić dniem i nocą. W ogóle 
nie miał pojęcia o tym, że Roma przy-
jeżdża kilka razy w miesiącu i prak-
tycznie... integruje się z całym akade-
mikiem. Leider. nocami, gdy już do-
cierał wycieńczony do swej sypialni,
pisywał tęskne ody do Romy, gdyż 
cały wysiłek i studia poświęcał swojej 
muzie.
  Nasz bohater otrzymał zaproszenie 
do Ornety na lato, którego część miał 
spędzić wraz ze swoim kumplem Kon-
radem, oraz z Romą, która zaprosiła 
przyjaciółkę Darię. Kiedy wszyscy już 
dotarli do mieszkania Konrada w Or-
necie, Roma oświadczyła zdumione-
mu Yannickowi, że ona już od pół ro-
ku chodzi z Konradem, a Daria przy-
jechała, żeby Yannick mógł „się po-
cieszyć”.
 Okazało się, że młody Leider nie jest 
nastawiony na takie gierki. Zapiął ple-
cak, zasznurował buty i... poszedł. Jak 
zwykle szedł po torowisku. Dziesięć 
kilometrów, piętnaście kilometrów 
w kierunku Lidzbarka Warmińskiego. 
Z początku płakał, jakby mu ktoś 
umarł. Potem, w miarę upływu drogi 
zrozumiał, że Roma i Konrad oszuki-
wali go oboje. Nie wróci do nich. Musi 
się wykazać inteligencją i znaleźć ja-
kieś rozwiązanie. Nie będzie przecież 
szedł całe wakacje po torach.
  W Lidzbarku postanowił się zająć tą 
sprawą. Powrót do stolicy zawsze mógł
wchodzić w grę, chociaż to byłaby tak-
że w pewnym sensie przegrana. Przy-
pomniał sobie, że podczas jakiegoś ba-
lu, na kilka tygodni przed wyjazdem 
do Sopotu, skrzyżował wzrok z bardzo
przystojną polonistką o dużych ustach 
i figlarnym spojrzeniu. Ponadto posia-
dała ona taki atrybut kobiecości, jak 
czarne włosy do pasa. Zadzwonił za-
tem.
  Okazało się, że timbre głosu był tak-
że oszałamiający. Łaskotał całą głowę 
młodego człowieka tym swoim głę-
bokim altem. Już był pocieszony. Ca-
ły lipiec spędzili w jej mieszkaniu na 
Mokotowie. Po co właściwie chodzić 
na plażę i na basen... kiedy tutaj, u B., 
wszystko było w zasięgu ręki, a przede 
wszystkim sama B. Jej cudowny głos, 
namiętne usta i zapach piżma. Yannick 
Leider postanowił, że nie będzie od tej 
pory traktował kobiet zbyt poważnie. 
Koniec z zakochiwaniem. Trzeba ko-
rzystać ze swojego czaru osobistego,
nienagannych manier. Nie był to do 
końca manifest, ani też założenie ideo-
logiczne, ale postanowienie, które mia-
ło być realizowane przynajmniej do
końca wakacji. W połowie sierpnia 
i tak należało wrócić do Trójmiasta, 
gdyż nie zostało wykonane ważne za-
danie... Czekał egzamin poprawkowy 
z geometrii wykreślnej. Zmora studen-
tów z pierwszego roku. B., której mi-
nął dość szybko okres narzeczeński, 
poznała mnie ze swoją najlepszą przy-
jaciółką Małgorzatą, która dla odmia-

ny mówiła, jakby miała w gardle klus-
ki. Za to pisała przepiękne wiersze… 
Była blondynką o bardzo długich, krę-
conych włosach, zaplecionych w war-
kocz, którym zamiatała drogę za sobą. 
  Małgorzata zakochała się od razu. 
Tym samym miałem wybór pomię-
dzy głębokim altem, a kluchami w gę-
bie. B. coraz częściej myślała i mówi-
ła o emigracji. Wyjeździe do Szwecji. 
Kilkakrotnie zaciągnęła mnie do wiel-
kiego mieszkania kolegi, który swatał 
osoby pragnące wyjazdu. Co tam się 
nie działo. Bardzo głośna muzyka, du-
żo alkoholu i atmosfera końca świata. 
To się zdaje nazywało Agencja W. Po-
znałem tam kilka pięknych dziewczyn, 
z jedną się nawet kochałem w łazien-
ce. Nic poważnego, byliśmy oboje 
pod wpływem jakichś płynów, a ona, 
ta śliczna niewiasta, może nawet na 
drugi dzień nie pamiętała, z kim się tak 
namiętnie ściskała...
 B. myślami była już samolocie. Zresz-
tą nie tylko ona. Moja dawna narze-
czona Ewa także, i pełno osób wokół.
Jedni już wyjechali, inni dopinali ba-
gaże. Tymczasem poetka Małgorza-
ta B. spotykała się ze mną i było nam 
dobrze. Chyba przez cały rok. Na po-
czątku drugiego roku studiów, zoba-
czyłem w pracowni malarskiej młodą 
niewiastę o rudych puklach i piego-
watej twarzy. Piegi tam były wszę-
dzie, na szyi i karku. Uważny badacz, 
jakim zapewne byłem, chętnie by zo-
baczył, czy te rude plamki występują 
również na wydatnych piersiach i na 
ramionach. Słowem, przede mną przy-
roda postawiła nowe zadanie. Patrząc
wstecz myślę, że wykonałem je w stu 
procentach. 
   Piękna dziewczyna miała również 
na imię Małgosia i nasze niezwykłe 
spotkanie trwało trzy lata. Potem ktoś ją 
przekonał do małżeństwa, które zresz-
tą było niezbyt udane, i po chwili Mał-
gosia była znowu do wzięcia.

  Trafiliśmy na siebie w okresie bardzo 
korzystnym dla mnie. Przez moją al-
kowę przewijało się sporo pięknych
kobiet, ale Małgosia P. była kimś nie-
zwykłym. Myślę, że była nimfoman-
ką i to perwersyjną. Bardzo zdolna ar-
tystka, zagubiona w życiu rodzinnym 
– ojciec ciągle na wyjeździe, matka 
częściowo sparaliżowana. Małgosia 
i jej brat byli pozostawieni samym so-
bie. Brat Małgosi miał kolekcję starych 
motocykli i nawet kilkakrotnie poje-
chaliśmy na Kaszuby jakimś zündap-
pem.
  Lubiliśmy się. Wojtek miał głowę do 
interesów, przygód. Ukończył poli-
technikę i zajmował się projektowa-
niem żagli do szybkich łodzi. Kiedy
na drugim roku założyłem teatr stu-
dencki, Małgosia była naszą mena-
dżerką, Wojtek prowadził światło i 

dźwięk. W skład teatru „Po obu stro-
nach snu” wchodzili: Ho Shi (nigdy 
się nie dowiedziałem, jakie było jego 
prawdziwe nazwisko), Marian Subbot-
ko, Marian Milczarek i ja.
  Istnieliśmy punktowo – nasz czas 
był związany z jednym przedstawie-
niem „Słuchaj Joe” według Samuela 
Becketta. Tło słowno-muzyczne wy-
produkował Marian Subbotko, na pod-
kładzie muzyki zespołu Rama 111 
z gdańskiego „Żaka”. Wystąpiliśmy 
dwa razy w „Żaku” podczas festiwalu 
teatralnego „Czerwonej róży” i o ma-
ło, a byśmy wygrali ten konkurs. Ktoś 
się jednak przytomnie zorientował, że 
nasz spektakl nie został ocenzurowa-
ny, wobec tego nas w ogóle nie oce-
niano. Zostaliśmy wykluczeni, ale był 
to sukces. Publiczność klaskała, rektor 
PWSSP profesor Jackiewicz zaprosił 
naszą grupę do powtórzenia widowis-
ka w jego pracowni, co też i uczynio-
no. Wszędzie chodziła z nami Małgo-
sia i była naszą szczerą orędowniczką.
 Pamiętam dom pod lasem w Oliwie. 
Małgosia i jej rodzina mieszkali w leś-
niczówce, która została w późniejszym
czasie sprzedana i rodzina zamieszka-
ła na Starówce Gdańskiej, przy ulicy 
Tkackiej. W leśniczówce był komi-
nek. Często z Małgosią kochaliśmy 
się przy zapalonym kominku. To było 
niezwykłe. Cienie błąkały po całym 
pomieszczeniu. 
  Kiedy Małgosia wyszła za mąż, po-
cieszałem się w ramionach pięknej 
Hanki K., studentki architektury. Ach, 
jakie ta blondyna miała nogi. Mmmm. 
Niebywałe. No i naturalnie znała róż-
ne nowe gry erotyczne... Byłem u niej 
w Słupsku, gdzie mieszkały dwie bab-
cie, które wychowywały ją i jej młod-

szą siostrę. Babcie miały przezwiska, 
nadane przez obie siostry: Bikcy i Pik-
cy. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Han-
ka zaprowadziła mnie do łazienki. Ca-
ły dom był secesyjny, wanna ogrom-
na. Myślałem nawet wtedy, że mógł-
by się w niej kąpać huzar wraz z ko-
niem. W tej wannie spędziliśmy nago, 
znaczną część czasu, przeznaczonego 
na zwiedzanie Słupska...
  Przyjechałem do Gdańska na egza-
miny poprawkowe, ale okazało się, że 
jestem o tydzień wcześniej i akademik
był zamknięty. Wówczas sobie przy-
pomniałem, że Hanka mieszka w ma-
łym domku przy Podbipięty 16 wraz 
z koleżanką. Pomyślałem, że może 
mnie przyjmie na kilka dni, i tu miłe 
zaskoczenie. Wewnątrz koczowało 
około 20 osób. Wszyscy byli nago. 
Rozebrałem się ochoczo i stwierdzi-
łem, że nie robi to na nikim wrażenia, 
że jest to strój obowiązujący. Nato-
miast wieczorami dochodziło do orgii 
jedzeniowo-erotycznych, w których 
brałem udział, w celach edukacyjnych.
Właściwie z Hanką nie rozstawaliśmy 
się. I może po raz pierwszy od począt-
ku moich doświadczeń erotycznych 
pilnowałem, aby mi się panienka nie 
zawieruszyła w komórce z kimś in-
nym. Ponieważ trzeba powiedzieć, że 
Hanka, była nie tylko bardzo piękną 
kobietą, ale również, nie miała spec-
jalnych oporów, aby pójść na stronę
z innym facetem. Następnie pojecha-
liśmy do tego Słupska, gdyż Hanka 
chciała mnie przedstawić obu bab-
ciom, które się nie pokazywały. Obiad 
tylko czekał na stole w jadalnym i to 
był jedyny ślad działalności starszych 
pań, bardzo dyskretnych..
  Zima. Kraków. 1969 rok. Jest ponu-

ro. Kominy na domach wypluwały 
siarczyste dymy. Ludność zaszyła się 
w kamienicach, przeczuwając zimę. 
Wskoczyłem do ruszającego pociągu 
w kierunku Warszawy. Bez biletu. Ku-
pię w drodze.
  Wszystkie przedziały zajęte. Tylko 
w pierwszej klasie jest trochę luzu. 
W Kielcach wsiadła ładna ciemna 
blondynka, o długich włosach, które 
nie mieściły się pod czapką. Płakała. 
Była zrozpaczona. Zacząłem z nią roz-
mawiać. Po chwili siedzieliśmy w wol-
nym przedziale pierwszej klasy.
  Zapłaciłem za bilety i... oboje zgłod-
niali przytuleń, zdrzemnęliśmy się 
w pullmannowskich sofach. W stolicy
Krysia zgodziła się spędzić resztę nocy 
u mnie na Mokotowie. Odwiozłem ją 
do Piaseczna, gdzie służył w armii jej 
ojciec, zawodowy oficer.
  Tato Arnold nie zadawał zbędnych 
pytań. Chwilkę tylko rozmawialiśmy 
w kuchni, aby pozwolić Krysi na roz-
goszczenie się. Następnego dnia poje-
chałem z nią do Piaseczna, gdzie za-
trzymała się na kilka dni. Potem pisy-
waliśmy do siebie czasami, aż pewne-
go dnia pojechałem do Kielc, aby się 
z nią pożegnać. I to było nasze ostat-
nie spotkanie.

[...]

KASIA G.

  W latach siedemdziesiątych, przelot 
samolotem kosztował tyle, co jazda po-
ciągiem pierwszej klasy. Zatem, zda-
rzało mi się czasami korzystać z lotu 
na liniach krajowych, gdyż rodzice 
mieszkali w Warszawie, niedaleko lot-
niska. 


