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CZĘŚĆ I 

Ulica Słonecznikowa 
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Niedługo zabawiłem w Jerzmanowie. Po nieudanej wy-
prawie na Wybrzeże w poszukiwaniu ojca wszyscy patrzy-
li na mnie z ukosa, jak gdybym popełnił jakieś przestępstwo. 
Niby mi przebaczyli łaskawie i wspaniałomyślnie, a jednak  
w ich spojrzeniach, słowach, gestach wyczuwałem ukrytą przy-
ganę. Nie mogłem tego znieść. Nawet mój opiekun, pan Sielic-
ki, trak tował mnie jak nadgniłe jajko. 

Po szumnych przygodach i tarapatach nic mi się tutaj nie 
podobało, wszystko mnie drażniło. Czułem, że nie pasuję już 
do Jerzmanowa, do fabryki sklejek, internatu, kolegów i licho 
wie jeszcze do czego. Najbardziej brakowało mi pana Turaja, 
czyli mojego przyjaciela, jego ekscelencji Joja. Przy nim przy-
najmniej nie czułem się zagubiony i niepotrzebny. To prze cież 
on, niezapomniany poszukiwacz piątej strony świata, honoro-
wy łow ca wrażeń, pozytywny włóczęga i kpiarz z urodzenia, 
przyciągał mnie do siebie, jak gdyby miał w sercu czarodziej-
ski magnes.
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W sierpniu dostałem od niego list. Ho, ho! Znowu go wiatry 
gdzieś poniosły. Jeszcze w lipcu kursował w Trójmieście jako 
nocny zmiennik taksówkarza, a tu, patrzcie, mój Jojo zawę-
drował w Bieszczady. Nie dziwiłem się jednak, bo jeśli chodzi  
o Joja, to nigdy nie należy się dziwić. 

Jojo pisał: 

Wielce szanowny poszukiwaczu wiatru w polu! Zgadnij, 
czym się teraz zajmuję? Nie zgadniesz. Jestem pionierem. 
Wyrąbuję stuletnie buki i jodły w Bieszczadach. Czy wyobra-
żasz sobie mnie jako przodującego drwala? To przekracza 
możliwości Twojej wyobraźni. Mojej też. Ale nie martw się  
o mnie. Sroki jeszcze nie zaniosły mnie na gniazdo. Tutaj jest 
zupełnie dobrze, a przede wszystkim ciekawie. Mówię Ci, zu-
pełnie jak w puszczy. A powietrze! Szkoda gadać – kryształo-
we, balsamiczne, uzdrawiające. I pstrągi w potokach. I grzy-
by w lesie. I w ogóle dzika przyroda – żubry, wilki, niedźwie-
dzie. A ja na łonie tej przyrody jak nowo narodzony, tylko 
trochę jeszcze skołowany. Może tutaj znajdę wreszcie piątą 
stronę świata, o której tyle gadaliśmy i marzyliśmy. Tymcza-
sem jednak obracam się – jak Bóg przykazał – w czterech 
kierunkach róży wiatrów i zdaje mi się, że zaczynam nowe 
życie. A co tam u Ciebie w Jerzmanowie?…

Piękne pytanie! On w dzikiej puszczy wśród wilków i niedź-
wiedzi, a ja na placu fabrycznym układam deski. Smętna praw-
da, ciemna mogiła, bez perspektyw i horyzontów. 

Nie widziałem dla siebie żadnych perspektyw, dopóki  
w Jerzmanowie nie zjawił się mój stryj – Waldemar Łańko. 
Prędzej spodziewałbym się trzęsienia ziemi niż stryja Waldka. 
Bo przecież wtedy, na budowie Portu Północnego w Gdańsku, 

rozstaliśmy się jak obcy ludzie. A tu bęc! Zjawia się. Jak spod 
ziemi albo z kosmosu. 

Po robocie poszedłem z kolegami nad rzekę. Kąpaliśmy się 
przy jazie, gdy nagle przybiegł Staszek Gołąb i zaczął krzyczeć: 

– Maciek, Maciek, chodź szybko, bo twój stryj przyjechał. 
Myślałem, że mnie nabiera, ale wnet za jego plecami zoba-

czyłem stry ja we własnej osobie. Początkowo zdawało mi się, 
że śnię albo oglądam telewizję, ale nie śniłem. Stryj podszedł 
do mnie, uśmiechnął się i powie dział, jakbyśmy się nigdy nie 
rozstawali: 

– Cześć, Maciek. Ubieraj się gazem, bo mam dla ciebie waż-
ną nowinę. 

– Co, może ojciec wrócił? – zapytałem zdumiony. 
– Nie, tylko u mnie wszystko się zmieniło. 
– W porządku – wybąkałem. – Ale co ja mam do tego?
Klepnął mnie przyjaźnie w ramię. 
– Zaraz ci wszystko wytłumaczę, tylko zbieraj się, bracie. 

Przecież tu nie będziemy rozmawiać. 
Nie miałem pojęcia, dlaczego nie można rozmawiać nad 

rzeką, ale byłem tak zaskoczony, że bez słowa wytarłem się ko-
szulą, wbiłem się szybko w dżinsy, wcisnąłem w trampki i po-
szybowaliśmy ze stryjasz kiem w kierunku miasta. Wylądowa-
liśmy w  Gospodzie pod Złocistym Bażantem, jakby tylko tam 
stryj Waldek mógł ogłosić ważną wia domość. 

Chwilowo niczego nie ogłaszał, tylko zamówił dwa sznycle 
cielęce ze szpinakiem, dla mnie coca-colę, dla siebie piwo i set-
kę czyściochy, a gdy wychylił zawartość tej setki, spojrzał z lek-
kim zakłopotaniem i po wiedział: 

– Słuchaj, stary, ożeniłem się. 
Zamurowało mnie na chwilę, bo po tym, co słyszałem  

o stryju Waldku, wiadomość wydała mi się nieprawdopodobna. 
Przełknąłem z trudem ka wałek cielęciny i rzuciłem mimo woli: 
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– To po to stryjek przyjechał aż z Gdańska, żeby mnie o tym 
zawiadomić? 

– Nie z Gdańska, bracie, nie z Gdańska. Urządziliśmy się  
w Błażejo wie. Mam nadzieję, że wiesz, gdzie to się znajduje. Mia-
sto schludne, oko lica górska i w ogóle… Można od biedy żyć. 

– To gratuluję. 
– Mamy niewielki, ładny domek z ogrodem. Ja pracuję w fa-

bryce łożysk, a moja żona jest kierowniczką kawiarni. Jednym 
słowem – wes tchnął niemal żałośnie – widzisz, stary, że na-
reszcie osiadłem na twar dym gruncie. Co dom, to dom – wtrą-
cił melancholijnie. – Sprzykrzyło mi się kawalerskie życie. Ty 
mnie dobrze rozumiesz – dodał po chwili. – Zresztą co ci będę 
tłumaczył. Pamiętasz nasze spotkanie? 

– Pamiętam – wyszeptałem. 
– Przykro mi było, żeśmy się tak rozstali. Ale wiesz, jaka 

była sytuacja. Ja, bracie, zawieszony w próżni, bez pieniędzy, 
bez mieszkania, a ty… Teraz to będzie zupełnie inaczej. Pomy-
ślałem sobie, przecież jesteś Łań ko, a twój ojciec był bliskim 
moim krewnym. Łańkowie zawsze sobie po magali… Co ci 
będę długo tłumaczył. – Trącił mnie przyjaźnie. – No, wiesz, 
podobasz mi się. Chciałbym cię zabrać do siebie. 

Zamurowało mnie na beton. To była naprawdę ważna no-
wina. I zaraz innym okiem spojrzałem na stryja. A było na co 
patrzeć – stryj wyglądał pierwszorzędnie. Miał na sobie nowe, 
jasne ubranie, szałowy krawat w błę kitno-wiśniowe pasy, ko-
szula tip-top, najmodniejsza, zalatywało od niego wodą koloń-
ską – jednym słowem elegant, ale nie z tych wymuskanych i pi-
cusiowatych, lecz prawdziwy, jak gdyby się z tą elegancją uro-
dził. I choć początkowo był nieco skrępowany, jednak wyczu-
wało się, że to swój chłop. Tak mnie jednak zamurowało, że nie 
mogłem marnego słowa wydukać. Stryj przymrużył porozu-
miewawczo oko: 

– I co ty na to? 
– Ja… – wybąkałem. – My się właściwie nie znamy. 
– To głupstwo. Będziemy mieli dość czasu, żeby się poznać. 
– I tak… w ogóle… to mnie tutaj w Jerzmanowie zupełnie 

dobrze – skłamałem, choć nie miałem powodu. 
– A jednak ojca szukałeś? 
– No tak… ale ojciec to co innego. 
– Zobaczysz, że wszystko dobrze się ułoży. Widzisz – po-

wiedział z namysłem – kiedy spotkaliśmy się w Gdańsku, po-
myślałem sobie, że musisz czuć się nie najlepiej, jeżeli szukasz 
ojca. Głupio mi wtedy było. No, co tak na mnie patrzysz? Prze-
cież siłą cię nie zabiorę. Jeżeli chcesz tu zostać, jeśli ci tu na-
prawdę dobrze, to nie będę cię nawet namawiał. Ja ciebie ro-
zumiem. Tyle lat byłeś bez rodziców. Ale zastanów się. Możesz 
przecież spróbować. 

I co tu odpowiedzieć na takie przemówienie? Chwilowo zu-
pełnie mnie ścięło. Wszystko stanęło dęba, jak gdyby świat się 
odmienił. I zda wało mi się, że jestem w kinie na jakimś sensa-
cyjnym filmie. Tu ja, zagubiony, niezdecydowany, a tam szersze 
perspektywy: dom, rodzina, nowe życie… 

– Spróbować mogę – powiedziałem bezwolnie, ale jeszcze 
tkwił we mnie upór, więc szybko dodałem: – Nie wiem tylko, 
co na to powie żona stryja. Może ona… 

– Śmiej się z tego. To właśnie ona mnie po ciebie posłała,  
a właściwie – poprawił się szybko – razem wszystko omówili-
śmy. Bo chodzi nam o to, żeby Krzyś miał… no, powiedzmy, 
chwilowo kolegę, towarzysza, a w przyszłości brata. 

– Krzyś? – wybąkałem zaskoczony. 
– No, bo zapomniałem ci powiedzieć, że moja żona to wdo-

wa. Ma syna w twoim wieku. Chcielibyśmy, żeby nie wychowy-
wał się sam. Ro zumiesz mnie chyba. Zawsze lepiej, jak dwóch 
w domu. Jedynacy to nie szczęście. A zresztą, ja się na tym nie 
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znam. Wiesz, że do tej pory byłem kawalerem. Ale wydaje mi 
się, że żona ma rację. A co ty na to? 

Wzruszyłem ramionami. 
– Czy ja wiem? Ja też się sam wychowywałem. Najpierw by-

łem z matką, a potem u ciotki. Czy ja wiem? – powtórzyłem. 
– No właśnie – podjął. – Trzeba spróbować. 
Nigdy nie lubiłem się długo zastanawiać, a zresztą, nad czym 

tu łamać głowę. Nie chciałem zostać w Jerzmanowie. Każda 
zmiana wydawała mi się korzystna. Spojrzałem więc stryjowi 
prosto w oczy i powiedziałem z namysłem: 

– Może tak być. Tylko jeśli z tego nic nie wyjdzie, to chyba 
stryj nie będzie miał do mnie żalu. 

2
I tak znalazłem się w Błażejowie w domu stryja Waldka. 
Nie będę opisywał, co przeżywałem, bo to byłoby piekiel-

nie nudne. Dość powiedzieć, że czułem się, jakbym skakał  
z wysokiego mostu na głęboką wodę, nie wiedząc, że pod wodą 
tkwią ostre kamienie. Raz kozie śmierć. Jedno mnie pocieszało: 
uwolniłem się wreszcie od Jerzmanowa i od tego wszystkiego, 
co mnie do tej pory upokarzało. Może nareszcie znajdę tę upra-
gnioną piątą stronę świata? – myślałem, wspominając mojego 
kochanego Joja. Co będzie, to będzie! Naturę miałem pogodną 
i mimo licznych porażek, ufałem światu i ludziom. 

Na ulicę Słonecznikową zajechaliśmy z fasonem – taksów-
ką. Stryj miał gest i nie uznawał miejskich środków komunika-
cji. Lekceważącym ruchem ręki wskazał widniejący w ogródku 
nowy, nieotynkowany jeszcze domek. 

– To jest cała nasza buda. 

Byłem tak skołowany, że nie zwracałem na nic uwagi. Nie 
wiedziałem, co mnie czeka. Tymczasem tuż za drzwiami cze-
kała na nas ciotka Fela, czyli nowo zaślubiona żona mojego 
stryja, a wdowa po kimś tam, niech mu ziemia lekką będzie. 
Bałem się tego spotkania, lecz chwilowo nie miałem się cze-
go obawiać, gdyż ciotka w ogóle mnie nie zauważyła. Całym 
impetem rzuciła się na stryja Waldka i zaczęła go tak mocno 
ściskać, jak gdyby wracał z Księżyca, a nie z Jerzmanowa. Nie 
wiem, co chciała przez to okazać – czy przywiązanie do stry-
ja, czy niechęć do mnie, w każdym razie chwilowo dla niej nie 
istniałem. Dopiero gdy go wyściskała, jej badawczy wzrok spo-
czął na mojej osobie. 

– To jest Maciek – przedstawił mnie lakonicznie stryj Waldek.
Ciotka zmrużyła oczy. 
– Inaczej go sobie wyobrażałam. 
Jeżeli sobie mnie wyobrażała jak księcia z bajki, to przepra-

szam, że nie mogłem potwierdzić jej oczekiwań. Niech mnie 
gęś kopnie, ja też po żonie mego stryja spodziewałem się czegoś 
innego, ale nie wspomniałem o tym. Inaczej również przedsta-
wiałem sobie to spotkanie. I było mi strasz nie nieklawo, że to 
się tak zaczęło. Na szczęście stryj załagodził wszystko. 

– To świetny chłopak! – klepnął mnie przyjaźnie. – Ma fan-
tazję i jest bardzo samodzielny. Jestem pewny, że go polubisz. 

Ciotka przyjrzała mi się jeszcze dociekliwiej. 
– A teraz – powiedziała po chwili, biorąc mnie pod ramię – 

będziemy musieli ze sobą porozmawiać. 
Myślałem, że odbędzie się to, czego najbardziej się obawia-

łem – narada familijna. Zaczną mnie wypytywać, piłować – jak 
sobie wyobrażam życie u nich? Czy mam poważny stosunek 
do nauki? Co myślę o przyszło ści? Jakie mam zainteresowania  
i w ogóle, czy zasługuję na to, by się mną zająć? 



10 11

Tymczasem ciotka zlekceważyła swego małżonka, została ze 
mną w pokoju sama. Stryj ulotnił się szybko i, jak zauważy-
łem, z nieukrywanym zadowoleniem. Ja tymczasem usiadłem 
w wygodnym fotelu, ciotka na przeciw mnie i zapadło to, co  
w takich chwilach najbardziej lubi zapadać – milczenie. Żeby 
zabić wlokący się niemiłosiernie czas, spoglądałem na wiszący 
na ścianie obraz przedstawiający jesienny pejzaż. Wiało od nie-
go smętkiem, a ten niewysłowiony smętek coraz głębiej wdzie-
rał się w moją rozkołataną istotę. 

Po chwili jednak ciotka głęboko westchnęła. 
– Szkoda, że Krzysia nie ma w domu. 
– Szkoda – zawtórowałem żałośnie. 
– Bo, widzisz, o niego mi najbardziej chodzi. 
– To się wie – westchnąłem mimo woli. 
– A on, jak ci wiadomo, jedynak. 
– Tak – basowałem. – A z jedynakami zawsze kłopoty. 
Ciotka rozpromieniła się, jak gdybym wreszcie uderzył  

w odpowiednią strunę i nacisnął właściwy klawisz. 
– Skąd wiesz, mój drogi? 
– Stryj Waldek mi powiedział. 
– Eee… – machnęła ręką. – On się na tym nie zna. Ale ty, 

biedaku, wychowywałeś się sam jeden, jak palec, więc mnie 
zrozumiesz. 

Bęc! Tego tylko brakowało; zaraz zacznie się załamywanie 
rąk, gorz kie żale nade mną. Na szczęście nie zaczęły się. 

Ciotka westchnęła: 
– Krzyś to dobry chłopak, tylko, niestety, wdał się w nie naj-

lepsze towarzystwo. Więc cała nadzieja w tobie. 
– We mnie? – wykrzyknąłem zdziwiony. 
– W tobie, mój chłopcze – pokiwała głową. – Słyszałam, że 

jesteś solidnym uczniem, że wychowywałeś się w trudnych wa-
runkach i masz dobre podejście do kolegów. Postanowiliśmy 

więc z mężem, że sprowa dzimy cię, żebyś miał dobry wpływ na 
mojego Krzysia. 

– Proszę pani – zaprotestowałem – ja jeszcze nigdy nie mia-
łem na nikogo dobrego wpływu. I nie nadaję się na wzór. 

Spojrzała na mnie z niechęcią. 
– Mój drogi, po pierwsze – mów mi ciociu, a po drugie –  

w twoim wieku jeszcze nikt nie wie, jaki ma wpływ na kolegów. 
– Właśnie o to chodzi – podjąłem z zapałem. – Ja nie wiem, 

pani nie wie, stryj Waldek nie wie, więc kto może wiedzieć, czy 
wywrę dobry wpływ na Krzysia, którego wcale nie znam. 

– Poznasz go, poznasz, mój drogi. To złote serce, tylko tak 
się złoży ło, że moje poprzednie małżeństwo nie bardzo do-
brze się układało. Mój pierwszy mąż, nieboszczyk, nie trosz-
czył się o Krzysia, a ja całe życie pracowałam, więc po prostu 
nie miałam zbyt dużo czasu, by dbać o niego. Ale teraz wszyst-
ko dobrze się ułożyło. Twój stryj go uwielbia, w domu jest moja 
mama, no i ty… 

– Przepraszam, co ja? 
– No cóż, bardzo na ciebie liczymy. 
– Przepraszam, ale naprawdę nie nadaję się… Sam z sobą 

mam kłopoty. Wszyscy mi zawsze powtarzali, że jestem krnąbr-
ny i za mało nad sobą pracuję, więc jak ja mogę pomóc Krzy-
siowi? 

– Pleciesz – przerwała mi ostro. – Waldek zupełnie co inne-
go o to bie opowiadał. 

– To pięknie, tylko co stryj może o mnie wiedzieć, skoro my 
się wła ściwie nie znamy. 

– Ach, tak!? – westchnęła ciężko i spojrzała na drzwi, jakby 
chciała skarcić biednego stryja. 

Sytuacja wydała mi się nieco podejrzana. Ładne rzeczy  
o mnie stryj Waldek naopowiadał. Pewno przedstawił mnie 
jako ósmy cud świata i wzór do naśladowania. Piękną mi zrobił 
reklamę! A teraz ja, niewdzięczny, tak go szkaradnie sypnąłem. 
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– No tak – nadmieniłem – wprawdzie dobrze się nie znamy, 
ale pochodzimy z jednej rodziny i stryjowi dużo o mnie opo-
wiadano. 

Ciotka łypnęła na mnie podejrzliwie. 
– No, proszę, a ja myślałam, że ty nam pomożesz. 
– Chciałbym, ale nie wiem, czy potrafię. 
– W każdym razie postaraj się, bo nam ogromnie na tym za-

leży. Tylko uważaj na Krzysia, on ma bardzo delikatną i wraż-
liwą naturę. – Wsta ła, uśmiechnęła się prawie anielsko i na za-
kończenie dodała: – Mam nadzieję, że wszystko dobrze się uło-
ży. Najważniejsze, żebyście się za przyjaźnili, a potem… 

3
Potem było pierwsze spotkanie z Krzysiem, który ponoć 

miał mieć niezwykle delikatną i wrażliwą naturę. Zanim jed-
nak Krzysiek zjawił się na horyzoncie, ciotka Fela zaprowadzi-
ła mnie na górę, gdzie znajdował się mój pokój. 

Pokój jak pokój, zupełnie przyzwoity. Jasny, duży, z oknem 
wycho dzącym na ogród i ulicę. Dwie szafki, dwa tapczany, dwa 
stoliki, jak gdyby był przygotowany dla bliźniaków, a między 
ścianami kosmiczny bałagan. Nie wiem, czy przeszedł tędy 
huragan, czy też nastąpiło trzę sienie ziemi – w każdym razie 
wszystko było do góry nogami i stało na nosie. 

– O właśnie – zauważyła ciotka, kiedy weszliśmy do tej 
przysłowiowej stajni Augiasza – musisz zwrócić uwagę na po-
rządek, gdyż Krzyś, niestety, jest trochę roztargniony. 

Ładnie to powiedziane. Krzysiek oprócz delikatnej i wrażli-
wej natury, posiadał zapewne duszę artysty. Pokój jego przed-
stawiał widok godny mansardy genialnego twórcy, który zapo-

mniał o bożym świecie. Groch z kapustą, do tego jeszcze bu-
raczki w szpinakowym sosie. Na podłodze książki, płyty, fo-
tosy jazzowych idoli, resztki śniadania, grudy urodzajnej zie-
mi, kurz z epoki łupanego kamienia i jeszcze nie wiadomo co. 
To samo na stolikach i na krzesłach. Wszędzie ślady duchowej 
rozpusty i genialne go nieładu. Zdawało mi się, że największy 
bałaganiarz nie potrafiłby za planować takiego bigosu. 

Stanąłem więc bezsilny. W rękach trzymałem starą walizkę 
przewią zaną rzemieniem i moją podróżną torbę. I gdyby nie ta 
okoliczność, ręce na pewno opadłyby mi z rozpaczy. Bo prze-
cież miałem tu mieszkać i wpły wać dodatnio na tę wrażliwą 
duszę. 

Ciotka westchnęła krótko, lecz znacząco, ja położyłem wa-
lizkę na pod łodze i tak staliśmy, jakby za chwilę miał nastąpić 
koniec świata. Oczywi ście nie nastąpił, tylko ciotka odezwała 
się mimochodem: 

– Mam nadzieję, że dobrze będziesz się tutaj czuł. – Gestem 
bogini obfitości wskazała na stojący w kącie tapczan. – To bę-
dzie twój kąt. Tu twój stolik i szafka. A łazienka jest na dole 
obok kuchni. Tymczasem rozpa kuj się, a jak będziesz czego po-
trzebował, to zejdź do mnie. – To powie dziawszy, pozostawi-
ła mnie samego. 

Cóż miałem robić. Zabrałem się do sprzątania. Z zasobów, 
jakie wy grzebałem z góry zwalonej na podłogę, wywnioskowa-
łem, że Krzysiowi wiedzie się jak księciu z bajki. Miał właści-
wie wszystko, czego chłopiec w jego wieku potrzebuje: świetny 
odbiornik radiowy Jowita, mały magnetofon firmy Seiko, do-
skonały gramofon, minikomputer, a do tego mnóstwo najnow-
szych płyt z nagraniami najlepszych solistów i zespołów pol-
skich i zagranicznych. Byłem nieco zdziwiony, gdyż sądząc po 
stanie majątkowym mojego lekkomyślnego stryjaszka sprzed 
jego małżeństwa, mógłbym przypuszczać, że stryj wygrał mi-
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lion w totolotka albo nagle do stał spadek po zmarłym w Ame-
ryce wuju. 

Chwilowo jednak nad tym się nie zastanawiałem. Miałem 
dość kłopotu ze sprzątaniem. Wnet jednak znalazłem sposób. 
Wszystkie graty zepchną łem w jeden kąt, potem pięknie pose-
gregowałem – płyty osobno, ciuchy osobno, komiksy osobno  
i wnet naszą rezydencję doprowadziłem do ja kiego takiego 
ładu. Na koniec rozpakowałem swoje rzeczy. Wobec tej pysz-
nej obfitości, jaką zgarnąłem z podłogi, zawartość mej walizki 
przedstawiała się mizernie i poczułem się trochę nieswojo, ale, 
jak wiecie, nie lubiłem się przejmować, więc tę garstkę rzeczy 
poukładałem po harcersku w szafce: ciuchy w kostkę, drobia-
zgi na półkach. 

Zauważyłem jedną jedyną przewagę nad Krzysiem. Mia-
łem dużo więcej od niego książek. To mnie nieco pocieszyło. 
Bo przecież jego komiksy i broszury z biblioteki Tygrysa to nie 
mój cały Jack London, Curwood i inni ulubieni autorzy, z któ-
rych książkami się nie rozstawałem. 

Byłem tak zajęty robotą, że nie spostrzegłem, kiedy Krzy-
siek wrócił do domu. Dopiero dochodzący z dołu ostry głos 
ciotki Feli zasygnalizował mi jego przybycie. 

– Miałeś być o piątej, a ty gdzie się do tej pory włóczyłeś? 
Odpowiedział jej głos tępy, zadziorny, dziwnie przyciszony, 

a jednak mocny: 
– Mówiłem ci przecież, że idę do domu kultury. Mówiłem, że…
– Ty, Krzysiek – przerwała mu ciotka – nie myśl sobie, że je-

stem taka naiwna. Ja już dobrze wiem, dokąd chodzisz i z kim!
– Jak wiesz, to po co się pytasz? 
– Jeszcze mi odpyskowujesz! – zawołała ciotka. 
– Bo mi nie wierzysz. 
– Ja już dobrze wiem. Wczoraj cię znowu widzieli z tym ła-

zęgą Ryśkiem. Jak go jeszcze raz zobaczę, to popamięta. A ty 

żebyś mi się nie ważył z nim pokazywać, bo co ludzie o tobie 
powiedzą! 

– Co chcesz od Ryśka? Przecież mówiłem ci, że byłem z Bol-
kiem Piwarskim w domu kultury. 

– W domu kultury! – zaśmiała się szyderczo ciotka. – Ład-
ny dom kultury. Wszyscy mówią, że chodzicie nad rzekę i tam 
z Ryśkiem chuliga nicie. 

Chłopiec odpowiedział z niezmąconym spokojem: 
– Jeśli wiesz lepiej ode mnie, dokąd chodzę, to co ja mogę 

powiedzieć. 
– Żeby mi to było ostatni raz! – zawołała ciotka. – Pamiętaj! 

I nie waż mi się spotykać z tymi łazęgami. A teraz – dodała ci-
szej – chodź na górę, bo Maciek już przyjechał. 

Po chwili usłyszałem ich kroki. Znieruchomiałem z cieka-
wości i lek ko mnie zamurowało, bo wnet miałem ujrzeć tę de-
likatną i wrażliwą naturę. Po rodzajowej scence rodzinnej za-
cząłem nieco wątpić w subtelność mego, pożal się Boże, przy-
szywanego kuzyna, lecz ocenę pozostawiłem na później. I oto 
stanął w drzwiach. Szczeniak, daję słowo, a do tego faso niarz. 
Ubrany był według najnowszej mody zaczerpniętej z zagra-
nicznych magazynów i okładek płytowych. Miał na sobie ko-
szulę w kratę z małym kołnierzykiem, welwetowe portki lekko 
na dole zwężone, mokasyny i do tego jeszcze jedwabną chust-
kę zawiązaną jak krawat pod szyją. Zdawało się, że za chwilę 
oczy mu wyjdą z orbit, tak mocno zacisnął tę chustkę. Gębula 
picusiowata. Oczy duże, wypukłe, jasnoorzechowe, a w oczach 
gdzieś na dnie ukryta piekielna przebiegłość. I dziwny grymas 
w układzie ust, jak gdyby stale był z czegoś niezadowolony.  
A nad głową szopa czar nych kędziorów jak u niestrzyżonego 
pudla. Jednym słowem, mieszanina rozkapryszonego cheru-
binka z pudlem. 
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Stał w drzwiach. Spoglądał z niechętnym zainteresowaniem. 
Dopiero gdy po chwili za jego plecami ukazała się ciotka Fela, 
podszedł do mnie, wyciągnął łapę. 

– Cześć, Maciek. 
– Cześć. – Uścisnąłem mu dłoń. 
Ciotka stanęła za nim. 
– Cieszę się, że jesteście razem, i mam nadzieję, że się po-

lubicie. 
Ja również miałem nadzieję, więc dodałem: 
– Jakoś to będzie.
Podszedłem do szafki, kończąc układanie ciuchów w kost-

kę. Ciotka zerknęła mi przez ramię. 
– O, widzę, że lubisz porządek. – I nagle zwróciła się do Krzy-

sia: – Zobacz, jak Maciek starannie poukładał swoje rzeczy.
Krzyś skrzywił się.
– Zupełnie jak na obozie harcerskim. 
– A ty zostawiłeś tu ładny bałagan – dodała z przyganą. 
– Przesada – rzucił swym cichym, jakby przekornym tonem. 
Nie wiedziałem, co chciał przez to powiedzieć: czy uspra-

wiedliwić siebie, czy mnie pogrążyć. Drażniła mnie ta sytuacja, 
więc rzuciłem pojednawczo: 

– Nic się nie stało. Miałem trochę czasu, to posprzątałem. 
Moja ciotka nieboszczka była piekielnie porządna, od niej się 
tego nauczyłem. 

Ciocia Fela przyjęła moją uwagę przychylnym skinieniem 
głowy. Uzna ła, że wyjaśnienie jest wystarczające, więc zostawi-
ła nas samych. Krzy siek zamknął za nią drzwi. 

– Ty – zagaił z tajemniczą miną – musimy trzymać sztamę. 
– To jasne, bo przecież mamy wspólną chatę. 
– Nie rozumiesz. Chodzi o to, żeby nas za bardzo nie przy-

ciskali. 
– Kto? 

– No, w ogóle. Jak będziesz tak sprzątał, to ładnie wylądujemy. 
– O co ci chodzi? 
– O to, żeby babcia sprzątała, a nie my. Jak ich przyzwycza-

imy, to zrobią z nas niewolników. 
– To znaczy, że babcia sprząta ci pokój? 
– A kto ma sprzątać? 
– To ci się dobrze powodzi. 
– Najważniejsze, żeby ich nie rozkapryszać i nie demorali-

zować, bo jak będziesz sprzątać, zaraz zaczną cię posyłać po za-
kupy albo każą ci palić w centralnym. 

– A ty nie masz ochoty? 
– Nie mam czasu. Jest tyle ważniejszych spraw. 
– Rozumiem. Z ciebie taki cacany pieszczoszek. Muminek, co?
Łypnął zaczepnie i skrzywił się. 
– Ty, bracie, niczego nie rozumiesz. Tu chodzi o ważne rze-

czy. A ty… – nagle złapał mnie mocno za ramię. – Powiedz, ale 
tak pod chajrem, dlaczego cię tu sprowadzili? 

Pytanie zupełnie na miejscu. Do tej pory myślałem, że stryj 
Waldek chciał okazać swą wspaniałomyślność i solidarność ro-
dową, ale po kilku godzinach pobytu w tym domu doszedłem 
do wniosku, że inne powody kierowały mymi dobroczyńcami. 
Nie miałem wcale ochoty tłumaczyć się przed tym szczenia-
kiem, wzruszyłem więc ramionami. 

– Żebym to ja wiedział. – W tej samej chwili coś mnie 
dźgnęło. Powiedziałem więc zaczepnie: – Ty, Krzysiek, musi-
my od razu wszystko wyjaśnić. Widzę, że ci się dobrze u mamy 
wiedzie, jakby cię od urodzenia szpakami karmili. Ja, bracie, 
inne miałem życie. Może ci mówił stryj Wal dek? I nie napusz-
czaj mnie, bo ja tu na innych prawach niż ty. Wiesz do brze  
o tym, więc jeżeli chcesz sztamy, to klawo, tylko że ja nie mogę 
odgrywać fanfarona. 
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Krzysiek na chwilę zbaraniał. Wnet jednak pojął, o co cho-
dzi, i starał się mnie zblatować. 

– No co… Co się od razu obrażasz? 
– I jeszcze jedno. Nie chcę zadzierać z twoją mamą, bo nie 

po to tu przyjechałem. 
– A po co? – postawił najlogiczniejsze, na jakie go było stać, 

pytanie. 
– Mówili ci o mnie? Opowiadali, jakie miałem życie? 
– No… tak. 
– To po jakiego jasnego piernika pytasz. Masz swoje roze-

znanie i chyba dobrze rozumiesz, w jakiej jestem sytuacji. Tyl-
ko nie myśl, że mi na tym tak bardzo zależy. Jak mi się u was nie 
spodoba, to cześć i pryskam. – Zagalopowałem się trochę, bo 
właściwie dokąd tu pry skać? Do Jerzmanowa – za żadne skar-
by, a do Joja? Jojo swobodny ptak i, chociaż mnie lubi, nie po-
święci dla mnie swego wędrownego trybu życia. 

Krzysiek wyczuł, że potknąłem się nieco na ostatnim zda-
niu. Uśmiech nął się przekornie. 

– Dobra, nie mówmy już o tym. – I zapytał zupełnie z innej 
beczki: – A Santanę znasz? 

– Santanę? Jaką Santanę? 
– No, ten fantastyczny zespół. 
Zabił mi porządnego ćwieka. Skąd ja, chłopiec z Jerzmano-

wa, miałem znać Santanę. Nie chciałem się zbytnio kompromi-
tować, więc palnąłem w ciemno: 

– Santany to nie słyszałem, ale raz w telewizji oglądałem 
taki jeden zespół szwedzki… 

– Abba – przerwał mi Krzyś. – Przy Santanie to zupełna 
nę dza. Zresztą oni już się nie liczą. Na liście londyńskiej byli 
ostatnio na przedostatnim miejscu. 

Tu mnie dopiero zakasował. Święty Jacku, skąd ja mam wie-
dzieć, na którym miejscu znalazła się Abba i na jakiej liście? 

Tymczasem Krzy siek, widząc, że wygrał ze mną pierwsze po-
dejście, zaczął sypać najroz maitszymi nazwami zespołów i so-
listów, jak gdyby był z nimi za pan brat i nic nie robił, tylko jeź-
dził po świecie i przysłuchiwał się, jak rąbią w elek tryczne gita-
ry. Opowiedział mi całą historię jakiegoś zespołu z Saint Lo uis, 
wyszczególniając życiorysy każdego z jego członków. Wiedział, 
że Bob urodził się na Manhattanie, a Joe jeździł najnowszym 
modelem porsche, ile lat miała Izabell i co robiła babcia wo-
kalistki – Nenufary Ibleton. Myślałem, że mnie zupełnie zdru-
zgoce i upokorzy. 

Słuchałem tego jak tureckiego kazania i w pewnym mo-
mencie prze rwałem mu: 

– A ciocię Franię z Jerzmanowa znałeś? 
Wybiłem go z tempa. Nie będzie mi tu szczeniak impono-

wał Nenufarą Ibleton i jej babcią. Zrobił pudlowatą gębę i wy-
jąkał: 

– Ty chyba żartujesz? 
– Nie. A Santana w ogóle mnie nie obchodzi. – I żeby go 

jeszcze bardziej pogrążyć, zapytałem: – A przepłynąłeś kiedy 
jezioro w dziura wym kajaku? A może topiłeś się? 

Bęc! Tego się nie spodziewał. Z otwartą gębą wysłuchał mo-
jej przygody na jeziorze koło Ełku. Zaraz inaczej na mnie spoj-
rzał, a ja, nie dając mu dojść do słowa, wygarnąłem: 

– Te twoje Santany i Nenufary Ibleton, pożal się Boże, to dla 
mię czaków i muminków. Ja, bracie, z innej jestem gliny. Dla 
mnie to mięta. Mdli mnie, gdy wyją na jedną nutę i wygibu-
ją się jak w pląsawicy. Tym mi, bracie, nie zaimponujesz – za-
wołałem pełnym gniewu głosem i, bądź cie spokojni, wygarnął-
bym mu jeszcze lepiej, gdyby z dołu stryj Waldek nie wezwał 
nas na kolację. 


