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Bardzo dziwna książka (13)
YANNICK LEIDER

1977

 Pewnego dnia, postanowiłem utracić 
parę kilogramów podczas turnusu dla 
odchudzających się.
 Przy stole ze mną siedziały dwie pa-
nie: starsza, ale „na chodzie”, druga, 
młodsza ode mnie, oraz pan Ryszard, 
producent opakowań plastikowych, 
który kolekcjonował Kossaki i Grot-
tgery. Panienka miała na imię Karol-
cia. Była dość korpulentna, jej ciało
przypominało galaretę, ale para brązo-
wych ufnych oczu mówiła o cierpie-
niu, jakiego doznawała, ilekroć przy-
szło jej się zobaczyć w lustrze. Dlate-
go też uwodziłem ją, ilekroć się zna-
leźliśmy sami, zaś pewnego dnia po-
jechaliśmy do Krynicy, aby popatrzeć 
sobie na tych zwyczajnych chudziel-
ców, sączących wody mineralne. Trze-
ba dodać, że jedzenie dawano nam 
pyszne, więc w pewnym momencie 
zapomniałem, jaki mi cel przyświecał, 
i na koniec przytyłem pięć kilogra-
mów. 
  Innym znów razem, to musiał być 
1979, udałem się do Jeleniej Góry, 
aby tam zgłębiać tajniki motoryzacji, 
oraz posiąść tajemną wiedzę, w rezul-
tacie czego mogłem uzyskać kartelu-
szek, uprawniający do prowadzenia 
samochodów.
  Zaprzyjaźniłem się w tym czasie 
z osobą pracującą w Łodzi przy kos-
tiumach filmowych, która podobnie
jak ja, życzyła by sobie wejść w posia-
danie owego patentu. Niestety, oboje 
bardzo lubiliśmy przebywać w miłym 
towarzystwie, w pozycji leżącej, toteż 
przychodziliśmy na zajęcia coraz bar-
dziej niewyspani. Egzamin został ob-
lany, ale wakacje były cudowne.

2014 poszukiwanie homologów

  Skoro Internet daje takie możliwoś-
ci, zobaczmy ilu też mieszka na naszej 
planecie osób, nazywających się Yan-
nick Leider. Oto odpowiedź: jest nas
czterech. Pierwszy to ja. Następny 
Yannick Leider-Chesneau, reżyser 
filmowy. Mieszka w Paryżu. Podaro-
wał mi video ze swoim filmem krót-
kometrażowym. Trzeci jest Niemcem. 
Mieszka w Kolonii. Kilka lat temu zo-
stał mistrzem pływackim Niemiec, 
obecnie jest technikiem komputero-
wym. Czwarty Yannick Leider jest 
trębaczem jazzowym. Mieszka w Ca-
racas, w Wenezueli.
  Czasem jeden z nas występuje za-
miast pozostałych. Co daje bardzo za-
bawne wyniki. Od pewnego czasu, 
przy naszym wspólnym nazwisku, 
ukazują się specjalności zawodowe i 
tym samym jest zmniejszona możli-
wość pomyłki.

Zakład. Bardzo poważna sprawa

  Władysławowo 1961. Tata Arnold 
opiekował się grupką młodzieży. Były 
częste spacery nad morze, gry rucho-
we, a pewnego razu poszliśmy do cia-
stkarni. Nie wiem, kto wpadł na po-
mysł, aby zjeść ciastek, ile się da… 
Wobec narastającej atmosfery konku-
rencji, tata Arnold zapowiedział, iż za-
płaci za wszystkie zjedzone słodycze.
To nie miały być rurki z kremem, ani 
kawałki keksu, które od razu zapycha-
ją, ale torciki ze śmietaną. To były 
naprawdę trudne ciastka do zjedzenia 

w większych ilościach. Zdaje się, że 
tego dnia, tato Arnold żałował gorzko, 
że tak mało zarabia.
 Karolina Szer zjadła trzy ciastka, otar-
ła usta serwetką i na tym skończyła. 
Agnieszka Grudówna też spasowała 
na tym poziomie. No cóż – eleganc-
kie, młode damy. Natomiast prawdzi-
wa, bezpardonowa walka rozegrała się 
między mną a moją siostrą. Liza zjad-
ła trzydzieści sześć ciastek, a ja czter-
dzieści pięć, aby już być absolutnym 
mistrzem i niepokonanym.
  Poza tym, od dwudziestego ciastka, 
właściciel lokalu zapowiedział, że każ-
de następne zjedzone w tym czasie 
przez uczestników zakładu, będzie na 
koszt firmy. Tata Arnold, czyli Pan 
Redaktor, zapowiedział, iż umieści 
w swojej gazecie wzmiankę o jakości 
produktów oferowanych w tej ciast-
karni. Wobec powyższych zapewnień, 
mogliśmy spokojnie kontynuować na-
sze zmagania. Ciekawe, że nikt od te-
go nie doznał ataku wątroby, czy awa-
rii jakiegoś innego narządu wewnętrz-
nego. Z pewnością ciastka musiały być
nadzwyczaj świeże, a my, zaprawieni 
w bojach zjadacze łakoci, pokazaliśmy 
światu, że dzieci taty Arnolda posiadają 
tajną broń i nasz tato nie musi się nas 
wstydzić.
  Obecnie mogę zjeść co najwyżej dwa 
dania, lub cztery ciastka wymiennie. 
A i to muszę je sobie fundnąć same-
mu, gdyż wszyscy dookoła się odchu-
dzają i trudno byłoby znaleźć konku-
renta w tej materii.

Plener tkacki okręgu krakowskiego. 
Sucha Beskidzka, 1976

 Dwadzieścia kobiet w słusznym wie-
ku, rozżalonych na cały świat, a przede 
wszystkim na brak zaopatrzenia w li-
ny, sznury i wełnę do tkania.W tej ma-
sie żali i narzekań, udało mi się spotkać 
sympatyczną panią Hannę Puławską 
z Warszawy, też tkaczkę, która potra-
fiła się dopasować do trudnych wa-
runków. A poza tym bardzo eleganc-
ka i skromna. Jej tkaniny przypomi-
nały skrzyżowanie kobierców hucul-
skich z totemami indiańskimi. Kolo-
rystyka bardzo rygorystyczna, świetne 
sploty, wielkie mistrzostwo formy.
Wyjawiłem jej mój zamiar pojecha-
nia na wyprawę po złote runo. Gdyby 
wyraziła zgodę, aby pojechać ze mną 
do Bielska Białej, na spotkanie z dy-
rektorem Zjednoczenia Wełna Polska
  Południe. Moglibyśmy uzyskać jakieś 
dostawy plątanki poprodukcyjnej i na 
jakiś czas, problem jak widać palący 
zaopatrzenia tkaczek polskich, byłby 
załatwiony. Poprosiłem szanowne gre-
mium, aby utworzyć listę potrzeb mie-
sięcznych i kwartalnych, i z tą listą, oraz 
sympatyczną panią Hanną i śpiewem 
na ustach, udaliśmy się autobusem PKS 
do Bielska.
 Zostaliśmy przyjęci z honorami. Oka-
zało się, że zapotrzebowanie członkiń 
ZPAP z Krakowa i reszty świata, jest 
bardzo na rękę dyrekcji Zjednoczenia, 
które miało absolutny zakaz handlu 
odpadami poprodukcyjnymi z osoba-
mi fizycznymi oraz rzemiosłem. Co 
w pewnym momencie, doprowadziło 
do paradoksu. Zakłady nie zgłaszały 
powstawania odpadów, które są natu-
ralną konsekwencją tego typu produk-
cji, zaś te odpady palono w piecu grze-

wczym zakładów. Natomiast ZPAP... 
toż to firma jak najbardziej państwo-
wa.
  W ciągu pół godziny została rozpa-
trzona prośba i parafowana umowa. 
Pan dyrektor jeszcze zechciał osobiś-
cie nas oprowadzić po dwóch zakła-
dach: fabryce sznurów i lin z sizalu i 
konopii, oraz fabryce dywanów. Usta-
lono, co następuje: raz w miesiącu jed-
na nyska lub jeden żuk miałyby do-
starczać na koszt Zjednoczenia jedną 
tonę plątanki poprodukcyjnej, do ozna-
czonego miejsca w Krakowie.
  Na miejscu nastąpiłaby redystrybu-
cja bezpłatna, pośród członków sekcji 
tkackiej. Jako punkt składu wyznaczo-
no pracownię pani Teresy Terakow-
skiej-Białas, która posiadała bardzo 
obszerną pracownię.
  I zaczęło się. Od tej pory, co miesiąc, 
przyjeżdżała nyska do Krakowa, na 
Anny 11. Wypakowywano baloty po 
pięćset kilogramów. I zanoszono je do 
wnętrza pracowni. Przez pół roku nikt 
niczego nie odebrał. Może te Wielkie 
Artystki chciały sobie tylko ponarze-
kać i w sumie nie potrzebowały żad-
nych dostaw wełny.
  Teresa zaczęła szyć kolorowe po-
duszki i wypychać je wełną. Po roku 
nadal nikt niczego nie odebrał. Teresa 
chodziła po szkołach i domach kul-
tury, błagając by choć trochę zabrać, 
boć to przecież za darmo. Po dwóch 
latach, kiedy pracownia została total-
nie zawalona wełną i sizalem, ZPAP 
poprosiło uprzejmie Zjednoczenie, o 
zaniechanie dostaw, które już zapełni-
ły pół podwórka i właśnie zaczęły się 
lęgnąć szczury, które bardzo doceniły 
wygodne legowisko.

Początek XX wieku. 
Przedmieście Łodzi

  Pewnego słonecznego dnia, Zelcer 
i Abram idąc ulicą na zwykły spacer 
bez żadnego interesu, natrafili na kupę 
śmieci. I z tej kupy śmieci wystawał 
róg ramy do obrazu. Popatrzyli na sie-
bie wzajem porozumiewawczo i od 
razu mieli tę samą myśl: trzeba zoba-
czyć co to jest. To była chwila brze-
mienna w skutkach.
  Zelcer wyciągnął trochę z obrzydze-
niem ten róg ramy i, jak się okazało,
cały obraz. Ot, nie za duży obrazeczek, 
przedstawiający myślącego mężczyz-
nę. Co samo w sobie już jest czymś 

niezwykłym, a do tego młodą kobie-
tę, patrzącą w inną stronę, być może 
w poszukiwaniu innego mężczyzny, 
nieco młodszego. Zelcer i Abram po-
patrzyli na siebie porozumiewawczo. 
Rembrandt to, czy nie Rembrandt? Na 
początku Zelcer, główny archeolog, 
rzekł dobrodusznie do Abrama: - Na 
ten wieczór, ty go weź, ale jutro ja go 
wezmę. I na tym się rozstali.
  Tymczasem Abram, który miał dy-
żur z obrazem, w domu, gąbką nasą-
czoną letnią wodą, przemył płótno, 
które z wdzięcznością ukazało mu 
potęgę swoich barw. Ale Zelcer nie 
zmrużył oka i przez całą noc myślał o 
tym obrazie. Na drugi ranek zapukał 
do drzwi przyjaciela, który nu pokazał 
swoją pracę. Teraz widzisz, powiedział 
Abram, umyłem dzieło i popatrz jaki 
piękny kolor. No, dobrze – wybełkotał 
Zelcer – ale zazdrość go zżerała. Mo-
żesz mi teraz oddać to płótno? - Cóż...
tak się umówiliśmy – odparł Abram. 

– Jednak wykonałem pewną pracę. 
Daj mi sto złotych i obraz jest twój.
  Zelcer wyjął dwie pięćdziesiątki, za-
brał obraz i pobiegł do domu. Nooo...  
– pomyślał Abram. - Zabrał mi obraz. 
Ciekawe, co z nim zrobi. I poszedł na 
targ.
  Następnego dnia spotkali się obaj 
przy śmietniku. Zelcer dzierżył jakąś 
paczkę, rozwinął i Abram ujrzał cudo! 
Obraz był zawerniksowany. - Chcesz
go? – spytał Zelcer. –  Ale wiesz, to 
prawdziwy werniks. Dwieście złotych 
i obraz jest twój.
 Abram odliczył cztery pięćdziesiątki.
  Po jakimś czasie fantazja opuściła 
obu panów i obraz zawisł na stałe u 
jednego z nich. Minęły lata. Dużo lat 
minęło. Pewnego dnia, dwóch mocno 

podstarzałych facetów, może nawet i 
starców, chodziło po alejkach ogrodu 
Domu Spokojnej Starości im. Zydla 
Rosenbluma. Popatrywali na siebie 
w milczeniu przez kilka tygodni. Nag-
le, w tej samotności, która im z pew-
nością mocno doskwierała zbliżyli się 
do siebie.
  Obaj jednocześnie otworzyli ramio-
na, wykrzykując radośnie:
  - Abram! - Zelcer! A pamiętasz, jak 
żeśmy Rembrandtem handlowali?!

Tato Arnold
pomaga mi się zintegrować

 Pojechaliśmy razem do Sopotu, gdzie 
najpierw zobaczyliśmy willę, którą ta-
ta Arnold miał otrzymać za „specjalne 
zasługi”. Dom znajdował się na ulicy 
Kopernika.
 Niedaleko stamtąd, dwie przecznice, 
mieszkała rodzina, z którą miałem się 
zintegrować. Jej ojciec został w swoim 

czasie redaktorem gazety, którą tato 
Arnold zorganizował na polecenie rzą-
du. Zresztą podobnych redakcji tato 
Arnold zorganizował jeszcze kilka na 
terenie całego kraju. To były tak zwa-
ne dzienniki terenowe. W rodzinie so-
pockiej była mama stomatolog oraz 
dwie córki. Z nimi także miałem się 
zintegrować. Jednak wybujałe życie 
studenckie pokrzyżowało plany taty 
Arnolda, wielkiego integratora. Na-
stępne bowiem spotkanie z siostrami 
odbyło się dwa lata później, gdy sym-
patyczny kolega Jan Bobołowicz, za-
kochał się w starszej z nich i prosił,
abym mu towarzyszył w pierwszych 
odwiedzinach. Skąd mogłem przy-
puszczać, że pójdziemy pod numer 26 
przy ul. Mickiewicza?


