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Bardzo dziwna książka (12)
YANNICK LEIDER

Rok 1985

 Znowu posunę się w czasie. Jest rok 
1985. Świnoujście. FAMA.
  Zawsze, kiedy mnie Wojtek Hawry-
szuk zapraszał, to przeważnie się koń-
czyło budową pieca ceramicznego.
  Z początku klub Pinezka w Szczeci-
nie, którego Wojtek był dyrektorem, 
przebiegały różne osoby: Sawka z no-
tatnikiem, Ewa – przyszła żona Woj-
tka, Żaneta Maciejewska, było ludycz-
nie i wesoło. Wobec tego zostałem 
wciągnięty do imprezy pt. Archeolo-
gia przyszłości. Grupa stodolan z War-
szawy wymyśliła taki temat: pięćset 
kulek glinianych, rozstawionych po ca-
łym Świnoujściu, na stołach. Turyści 
podchodzili i odciskali „piętno”, czyli 
różne swoje atrybuty, okulary, monetę, 
palec, stopę itd. Stodolanie przybijali 
stempel gumowy.
 Następnie ja wykonałem kolejny piec 
do wypalania, w którym udało się u-
zyskać przez noc ponad 1000 stopni 
Celsjusza. Niektóre placuszki się zwi-
tryfikowały na szkło. W międzyczasie 
podnajęto statek spacerowy, do którego 
wsiadła cała dyrekcja festiwalu. W tym 
krótkim rejsie na odległość kilku mil
morskich, przekroczono kilkakrotnie 
roczne spożycie alkoholu na głowę 
mieszkańca.
  W wielkim koszu rybackim zawie-
szono wypalone kulki. Statek zatrzy-
mał się w pewnym miejscu, kulki zo-
stały obmierzone i zważone. Następ-
nie wrzucono je w odmęty. Rzecz całą 
zapisano na pergaminie. 
  Gdyby ktoś, kiedyś szukał tych kulek, 
to leżą one w konkretnym miejscu. 
Tylko nikt nie wie gdzie, gdyż perga-
min zaginął w pomroce dziejów.

Marian Młynarski, 1976. Wbieganie 
na Babią Górę

  Młody szybkobiegacz powiedział 
w stronę pięknoustej Anny: „Cześć, 
cześć” i pomknął, jakby na drzewach, 
u szczytu góry, ktoś powywieszał pięć-
setzłotówki do suszenia. Jeszcze krzy-
knął: „Zaraz wrócę, to porozmawia-
my”. Tym samym zrozumiałem, że 
z moją przewodniczką, pięknoustą An-
ną, coś go łączy. A może to... rodzące 
się stressy zawodowe, przyszłego pro-
kuratora?
  Jednak, jak się potem okazało, mie-
liśmy tę znajomość zakodowaną gene-
tycznie. Marian wybrał swoją ścieżkę,
co jakiś czas sprawiając mi radość no-
wym listem. Czułem pewną nieuchron-
ność rzeczy. Kiedyś mi przysłał taki 
wic: spotkał kolegę prokuratora, na ko-
rytarzu sądu. Właśnie czytał list ode 
mnie. Co czytasz? – spytał kolega. To 
list od jednego plastyka. - A za co go 
wsadziłeś?
  W sumie chodzi o to, aby taka kore-
spondencja nie stała się jałowa. Prze-
rwali, no to trudno. Widać, to nie był 
ten moment.

Pierwsza podróż samochodem z tatą 
Arnoldem

  Jadę z tatą Arnoldem samochodem 
fiat kombi 125p w kolorze pomarań-
czowym. Przygody bardzo Szczegól-
ny okres roku, święta wielkanocne.
Wszyscy mieszkańcy ziem pomiędzy 
Odrą a Bugiem, grzecznie rozbijają 

jajeczka. Tymczasem, pomarańczo-
wy fiat kombi właśnie hamuje przed 
granicą w Kudowie. W środku dwóch 
facetów zdecydowanie zakłóca senną 
atmosferę. Obie panie celniczki, nie-
zawodnym spojrzeniem taksują przy-
byszy: „To na pewno przemytnicy” –
myślą sobie. Kiedy tato Arnold zoba-
czył te zacietrzewione twarze urzęd-
niczek celnych, wyszedł z auta i zapy-
tał: czy jest możliwe, aby on, starszy 
mężczyzna, usiadł w kantorku, w któ-
rym z pewnością jest ciepło i przy-
tulnie. Po otrzymaniu zgody natych-
miast się udał w tamtą stronę. Mnie 
pozostało wyładować wszystko z auta. 
Około pięćdziesiąt metrów dalej była 
granica czeska. Czesi patrzyli się na 
nasze dobra i śmiali się przyjaźnie. Po 
ponownym załadowaniu samochodu 
dojechaliśmy do stanowiska czeskie-
go. Celnicy, śmiejąc się, przedstawili 
panu artyście „naszą sympatyczną 
pannę Helenkę”, która niedawno dała 
sobie podstrzyc włosy. Ale czy to jest 
takie ładne? Niech Pan sam powie? A 
macie panowie nożyczki? – spytałem 
po obejrzeniu ślicznej dziewczyny ze 
wszystkich stron. Ponieważ Helenka 
się zgodziła, aby pan artysta podciął 
jej fryzurkę, wykonałem kilka ruchów 
nożyczkami, które nieznacznie mode-
lowały ogólny wizerunek. - Teraz się 
trochę spieszymy, ale następnym ra-
zem mogę namalować Helenkę w po-
zycji pięknej Heleny bez ubrania… 
Wszyscy się śmiali. I zdaje się, że pan-
na Helenka nie miałaby nic przeciwko 
temu.

  Prawdę mówiąc, była to moja pierw-
sza podróż samochodem, gdyż prawo 
jazdy otrzymałem rok wcześniej. 
  Tutaj pozwolę sobie na małą dygre-
sję. Po wyczerpaniu się wszystkich 
możliwych terminów egzaminów po-
prawkowych na prawo jazdy, po słyn-
nych wakacjach z samochodem, tu-
dzież z piękną łodzianką ze szkoły fil-
mowej, postanowiłem odbyć regular-
ny kurs na prawo jazdy. Pierwszy in-
struktor, niestety, wykorzystywał jazdy
próbne na załatwianie swoich osobi-
stych interesów. Polegało to na tym, 
że kazał mi podjechać pod Gdańskie 
Zakłady Radiowe. Tam stawałem na 
parkingu, a pan instruktor szedł sobie 
w siną dal. Jak to mawiał: „na małą 
chwileczkę”. Można snuć domysły. 

Być może ten mężczyzna utrzymywał  
stosunki pozamałżeńskie, które dajmy 
na to odbywał w budce strażniczej za-
kładów. Zostawało nam czasu jedynie 
na powrót do bazy. Jeśliby faktycznie 
chodziło o flircik z panną Marzenką 
ze straży przemysłowej, to raczej się 
mocno streszczał. Ponieważ jednak te 
zwyczaje powtarzały się za każym ra-
zem, zgłosiłem zapotrzebowanie na 
innego instruktora. 
  Ten następny to był właściwy czło-
wiek. Bardzo dowcipny i sympatycz-
ny. Umawialiśmy się na jazdy o 6.00 
rano we Wrzeszczu. Ulica Grunwal-
dzka była zatem do naszej dyspozycji 
od Gdańska do Sopotu. Pan instruktor 

mnie wyzwolił z nakazów i zakazów. 
Trzeba wiedzieć, że w owym czasie 
nie było jeszcze radarów drogowych. 
Mówił tak: „Panie Yanniczku, cegła 
na gaz, gaz do dechy”. I jeżdziliśmy, 
ile fabryka dała. Nauczyłem się także 
poślizgów podczas ulewy lub gołole-
dzi. „Zobaczy pan, to się bardzo przy-
da”. Tym sposobem opanowałem jaz-
dę dość szybko. Chcąc się dostosować 
do różnych gabarytów aut, kupiłem 
małego fiata 126p, którego pożyczy-
łem koledze, a on mnie zawoził i przy-
woził z pracowni. Po drodze zamie-
nialiśmy się miejscami i trenowałem 
jazdę po uliczkach Sopotu i Oliwy.
   Pewnego dnia, kiedy już zdałem 
egzamin, ten kolega przyjechał do pra-
cowni i poprosił mnie, abym go za-

wiózł do jego domu na Jaśkową Do-
linę. Kiedy zaparkowałem w pobliżu 
jego domu, kolega wysiadł i powie-
dział: ”Wracaj teraz sam. Już mnie nie 
potrzebujesz.” I pożegnał się.
  Pół roku potem jechałem na wielką
wyprawę z tatą Arnoldem moim no-
wym nabytkiem, fiatem 1500. Ponie-
waż tato Arnold nie prowadził samo-
chodów osobowych (miał prawo jaz-
dy wyłącznie na ciężarówki), zostałem 
pasowany na szofera wyprawy. Szło 
na zimę. Jechaliśmy w stronę Zgorzel-
ca. Za Wrocławiem było już ślisko, 
ale jeszcze mogłem jechać. Robiło się 
ciemno. Postanowiliśmy zjechać na 
najbliższy postój, gdyż zamierzaliśmy 
spędzić noc w samochodzie. Było to 
duże kombi, po rozłożeniu tylnych sie-
dzeń pozwalało uzyskać około dwa i 
pół metra łoża, bardzo wygodnego, dla 
dwóch zmęczonych facetów. Każdy 
z nas wszedł do swego śpiwora, i do-
datkowo weszliśmy do wielkiego wora 
plastikowego, służącego do przewozu 
mebli, który udało mi się załatwić kil-
ka dni przed wyjazdem. Zamknąłem 
wszystkie zamki i każdy odjechał do 
swoich marzeń.
   Rano. Jestem już po przeglądzie 
wszystkich dyżurnych snów. Tymcza-
sem nie mogę otworzyć drzwi od sa-
mochodu. Wszystko dokładnie przy-
marzło. Włączam silnik. Działa. Auto 
powoli nabiera życia. W pewnym mo-
mencie drzwi, bardzo uprzejme mogły 
się znowu uchylić. Na zewnątrz mi-
nus piętnaście stopni. Zrobiliśmy sobie 
z zapasów żywności, korzystając z pa-
telni, którą tata Arnold kazał mi z sobą 
zabrać, jajecznicę na rozgrzanym silni-
ku. Jeszcze kilka kromek, kawa i ru-
szamy.
  Tato Arnold miał niezwykłą umie-
jętność stwarzania wrażenia domu, 
gdziekolwiek by się nie było. Za Bo-
lesławcem droga śliska. Jest cały czas 
szaruga. Po południu coraz chłodniej. 
Jadę w granicach około czterdzieści 
kilometrów na godzinę. Za jakimś la-
sem, na otwartej przestrzeni lodowi-
sko. Pomimo redukcji prędkości do 
dwudziestu pięciu kilometrów na go-
dzinę, udaje mi się wtarabanić w nys-
kę, która, nie wiedzieć czemu, zapar-
kowała na środku drogi. Z nyski wy-
chodzi kompletnie pijany mężczyzna. 
Ogląda swoje auto i moje. Coś mówi 
pod nosem i... ponownie wchodzi do 
auta, aby się nie wyziębiać i pograć 
w karty.

  Teraz moja kolej. Wychodzę. Jest 
potworny ziąb. Stwierdzam, że reflek-
tor po lewej stronie jest uszkodzony. 
Nie mogę otworzyć maski silnika,
która jest pogięta. Ale opona jest cała. 
Idę do wsi pożyczyć jakiś łom, aby
podnieść maskę i sprawdzić ewentual-
ne uszkodzenia silnika. Wszystko gra.
Włączam silnik. Światła są z prawej 
strony. Do Zgorzelca mamy trzy kilo-
metry. Jedziemy. Na miejscu pytam 
o sklep motoryzacyjny. Jest nieczyn-
ny z powodu braku ogrzewania. Ktoś 
usłużny podaje mi adres pewnego 
mieszkańca, który ma podobny samo-
chód do mojego. On może mieć częś-
ci zamienne w zapasie. Jest górnikiem. 
Jedziemy. Otwiera nam drzwi starsza 
pani. Syna nie ma w domu. Jest w ko-
palni. W Bogatyni. Będzie wieczorem.
Panowie, wejdźcie do środka. Zapo-
wiadali minus dwadzieścia pięć tej no-
cy. Starszy pan niech idzie za mną.
  Tato Arnold dostaje gorącą herbatę 
w dużym kubku i kolację. Zaraz po-
tem prowadzą go do sypialni męża, 
który niedawno zmarł. Ja także otrzy-
muję posiłek i czekam na syna, roz-
mawiając z jego młodą małżonką, któ-
ra jest w zaawansowanej ciąży.
  Pojawia się młody górnik, któremu 
wyjaśniam całą sytuację. Otwiera mi 
swój garaż. Wprowadzamy auto.
  Sprawdza uszkodzenia i mówi: do-
brze się złożyło, bo akurat mam te 
wszystkie części. Muszę trochę napro-
stować blachy, aby dopasować reflek-
tor. Nic tu po panu. Proszę iść wypo-
czywać.

  Na drugi dzień jemy śniadanie z na-
szymi gospodarzami. Sąsiadka była 
w sklepie po świeże bułeczki dla gości 
„ze świata”. Tato Arnold bierze ciepłą
kąpiel. Jesteśmy ugoszczeni. Po śnia-
daniu oglądam nasze auto. Nasz wy-
bawiciel nie tylko wstawił nowy ref-
lektor, ale podmalował uszkodzony la-
kier. Możemy ruszać w drogę.


