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du! Tym razem został szybko złapany, a akwarium zostało za-
bezpieczone lepiej. 

Dały chomikowi coś zjeść (mocno był wygłodniały) i posta-
nowiły się przespać. Przecież dopiero piąta. Jeszcze dwie godzi-
ny snu. Niedużo, ale zawsze.

– Położę się z tobą, mamo, dobrze? – Karolina wtuliła się 
w matkę. Czuła, że zaśnie w sekundę. 

– Mówiłam ci, że w Krakowie aresztowano tego wampira mor-
dercę? – spytała cicho Balbińska. – Chyba mówiłam. Już latem. 
To młody chłopak, ledwo co po maturze. Zabił co najmniej dwie 
osoby, w tym jedno dziecko. Kilka usiłowań, podpalenia. Po-
dobno żadnych wyrzutów sumienia. A może jest chory? Może 
ma guza w mózgu? Trudno w to wszystko uwierzyć. Śpisz już? 
U nas w Zagłębiu ktoś zabija kobiety. Tych zabójstw jest coraz 
więcej. Ludzie gadają, że będzie tysiąc ofiar na tysiąclecie Polski. 
Zamordowano bratanicę naszego pierwszego sekretarza. Już za-
częli obławę. Szefem grupy śledczej jest sąsiad twojej Klemen-
tyny. Tylko cicho sza, to duża tajemnica. A w Katowicach giną 
bez wieści jakieś prostytutki. Co to się wyprawia. – Pogładzi-
ła córkę po włosach. – Musicie bardzo uważać na różnych ob-
cych. No, śpimy. Jutro trzeba iść po choinkę pod liceum Mic-
kiewicza. Co chcesz na Gwiazdkę? Nie przesadzaj tylko, cho-
mika już masz. A wiesz, że umarł Walt Disney? Mówili w tele-
wizji. Ten od Myszki Miki. No, śpimy. 

Sypało mokrą kaszką manną. Nasunęła beret mocniej na gło-
wę, prawie na same oczy. To tylko malutki kawałek, ledwo dwa 
małe kroki. Na wszelki wypadek objęła paczuszkę rękami. Żeby 
się tylko nie pomoczyła. Prezent musi dotrzeć do adresata nie-
uszkodzony.

– Dasz to panu Krenzowi. On mieszka przy Broniewskie-
go, w jednym z Punktowców. Tym, zdaje się, najbliższym Armii 
Czerwonej. Dasz i powiesz, że to od pani Lipińskiej na świę-
ta. Dostałam od niego piękne róże, gdy był na naszej premierze. 
Wypada jakoś się zrewanżować. Ciasto będzie w sam raz. Zło-
żysz życzenia, dasz paczkę i wracasz. Nie chce co prawda być 
kierownikiem muzycznym Dziadka do orzechów, którego planu-
jemy wystawić, ale on chyba opuszcza już nasze miasto. A ro-
mantycy to nie jego bajka, jak powiedział przez telefon nasze-
mu dyrektorowi. Szkoda, na święta Bożego Narodzenia Dzia-
dek to pomysł najlepszy. Podobno za granicą czterdzieści pro-
cent przychodów zespołów baletowych jest właśnie z Dziadka 
do orzechów. Będziemy szukać dalej. Aha, zwracaj się do niego: 
maestro. To szef naszego WOSPR-u. On kiedyś dyrygował wiel-

Dyrygent
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kiemu Arturowi. Rubinsteinowi. I nie 
przyglądaj się zbyt natarczywie jego 
łysinie. Bardzo tego nie lubi.

„Dziadek do orzechów? Basia ma ta-
kiego dziadka. Dostała go od Pawła. 
Podobno wystraszył wszystkie szczury 
w jej domu. To pewno ten sam”, my-
ślała, idąc do maestro Krenza. „Fajnie 
byłoby zobaczyć taki balet u mamy. 
Szkoda, że już nie mają szkółki. Mo-
głaby wystąpić w takim przedstawie-
niu. Tam są role dla dzieci”. 

Szła wzdłuż Biurowca. Duże płatki 
mokrego śniegu nieustannie przylepia-
ły się do twarzy i zaklejały oczy. Nie 
było to wcale miłe. Czy przy pomniku 

na placu znowu stoją dzieci? Czy to przywidzenie? Może przez 
ten śnieg. Uspokoiła się, było cicho, białe płatki padały woko-
ło. „Im bardziej pada śnieg, / Bim-bom / Tym bardziej prószy 
śnieg, / Bim-bom / Tym bardziej sypie śnieg, / Bim-bom / Jak 
biały śnieg z poduszki…”, nuciła i szurała butami.

Znalazła nazwisko w spisie lokatorów, wjechała windą. Drzwi 
otwarł łysawy, szczupły mężczyzna, w wieku jej rodziców, może 
starszy. Za nim stał chłopczyk, sześć, siedem lat. Przedszkole, 
pierwsza klasa. 

– Dziękuję, dziękuję. To dla mnie? Sernik? Tak, to coś dla 
mnie! Podziękuj mamie i też przekaż życzenia dobrych świąt. Ale 
my bez gorącej herbaty od razu cię do domu nie puścimy. Tym 
bardziej, że jak widać z twojego beretu, a i kurtki też, pada mo-
kry śnieg. Co za pogoda w tym roku. Dopiero na koniec grud-
nia Wicherek23 zapowiada mróz. Ale Boże Narodzenie po wo-
dzie. Znasz mojego syna, Igora? On chodzi do 57, do tej szko-
ły w pawilonach. A ty do 59? No tak, no to się nie znacie. I ra-
czej już nie poznacie, bo w przyszłym roku jedziemy do War-
szawy. Na stałe. Żony nie ma, bo jest u znajomych, ale jakoś so-
bie poradzimy, no nie, Igorze? Zaraz będzie herbata, są też bel-
gijskie czekoladki, najlepsze na świecie. Mamy już zresztą gości. 
Wchodź, zdejmuj te mokre rzeczy i siadaj. 

Rzeczywiście było dwóch gości, takich, co to wpadają z szyb-
ką przedświąteczną wizytą. Wysoki mężczyzna z czupryną ja-
snych włosów i dużymi, nerwowymi rękami. I jego syn. Ten 
nerwowy był cały. Puszczał wciąż po pokoju malutki samocho-

23 Popularny telewizyjny prezenter prognozy pogody.
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dzik, „oryginalny matchbox”, jak wyjaśnił od razu Kasi. Otwie-
rał drzwiczki, klapę bagażnika, pokazywał, jak się uginają resory. 
Też, jak ona, był w piątej klasie. Taki duży i wciąż się bawi au-
tkami? Trochę ją to dziwiło. „Adaś poszedł wcześniej do szko-
ły, gdy miał sześć lat”. „Aaa, to tak jak ja”. Mały Igor w drugim 
kącie pokoju majstrował przy wozie strażackim, który jak wy-
jaśnił pan Krenz, właśnie dostał na Gwiazdkę od gości. 

– Znasz pana Żmudzińskiego, Kasiu? To wybitny pianista. Jak 
on gra Brahmsa! Tak, Tadeuszu, niech młode pokolenie wie ta-
kie rzeczy. Ale jego syn Adam nie bardzo chce iść w ślady ojca. 
Woli matematykę, auta i kibicowanie brydżystom. To tak jak mój 
Igor. Też go do muzyki nie ciągnie. Dyrygenta więc z niego nie 
zrobię. A ty, panienko? Masz jakieś artystyczne i n k l i n a c j e?

– Tańczę jak kiedyś mama, ale raczej wolę malować. I rzeź-
bić. Chodzę do pracowni w Pałacu Młodzieży. – Pochwaliła się 
szybko, rozumiejąc, że „inklinacje” to coś jakby zainteresowania. 
A może i talent. Starannie omijała wzrokiem głowę dyrygenta. 

– Widzicie? – Krenz wskazał Kasię palcem obu bawiącym się 
na podłodze chłopakom. – No dobrze, a ja coś wam zagram. – 
Podszedł do wielkiego regału i wyjął płytę. Zasłonił ciałem okład-
kę i dyskretnie położył ją na stoliku. – Bardzo a propos. Kolę-
dy w wersji instrumentalnej. Kto zgadnie, w czyim wykonaniu?

Przez chwilę słuchali muzyki. Pianista zaśmiał się: – Czyżby…?
– Ależ tak, oczywiście, mój drogi Tadeuszu. Ładne, prawda? 

To wielki rarytas. – Krenz wyłączył gramofon. Stuknął się w czo-
ło. – Nie macie w waszej kamienicy przy PCK jakiegoś wolnego 
mieszkania? Henryk czegoś szuka. Nasz Henio Górecki. Teraz 
pomieszkuje na Koszutce w jakiejś klitce. Tu niedaleko.

– Na ten czas chyba nic u nas nie ma, ale trzeba się pytać… 
Ten jego sonoryzm. – Żmudziński wydął usta i zerknął na Ka-
się. – Huki i trzaski zastępują teraz muzykę.

– Ale Trzy utwory w dawnym stylu, ale Refren… Zobaczysz 
zresztą, że kiedyś wróci do technik tradycyjnych. Uważaj, Woj-
tek24 też nas niebawem zaskoczy. Tonalnością. Ktoś musi wpuścić 
na pokoje trochę świeżego powietrza. I to będzie Kilar, uwierz 
mi. To nie jest tylko twórca muzyki filmowej, jak niektórzy my-
ślą. – Podobnie pisze też Witek25. To chyba twój sąsiad. Dęte 
24 Wojciech Kilar, kompozytor. W pewnym czasie związany z Koszutką – 
mieszkał w Podkowie, gdzie powstało dużo jego wczesnych awangardowych 
kompozycji i  gdzie zarazem ostro balował. Podobne zdanie o  „świeżym 
górskim powietrzu” wygłosi (trochę później) Jan Krenz, dyrygując 
prawykonaniem Krzesanego Kilara.
25 Witold Szalonek, kompozytor, również w pewnym okresie mieszkaniec 
Koszutki. 
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drewniane brzmią u niego jak jakieś „koguty”. – Żmudziński 
zerknął na Kasię. Dziewczynka siedziała nieruchomo, obracając 
w ustach belgijską słodkość. – On to nazywa multifonami. A pro-
pos, słyszałeś Les sons? Ciekawe, ciekawe. Tam są dwa fortepia-
ny... Ale słuchałem jego najnowszej kompozycji, jeszcze nie cał-
kiem skończonej. Nazywa się to Mu.. tanza, jakoś tak. To ja już 
zostanę przy Brahmsie. U Brahmsa pianista ma jednak większy 
kontakt z klawiaturą.

– Takie czasy. Znów ja najbardziej lubię Bartóka. Chcesz jesz-
cze kawy, Tadeuszu? – Krenz był wyraźnie rozbawiony. – „Cie-
kawe” mówi się, gdy nie ma co powiedzieć… To jak z kobietą. 
„Ciekawa uroda”. 

– Kawy? Bądź tak miły. – Żmudziński podał mu pustą filiżankę. 
– Bardzo dobra kawa. Gdzie kupujesz? Bo chyba nie u nas. Po-
zwolisz, że zapalę? – Z czerwonej paczki wyjął długiego papie-
rosa. Wciągnął dym z widoczną przyjemnością. – Chcę jeszcze 
dziś wstąpić do pani profesor26, a ona nie lubi, gdy palę… Wi-
tek ma teraz u nas klasę kompozycji – dodał.

– Wiem, wiem. – Dyrygent wstał i ruszył w stronę kuchni. 
– Ja to już muszę iść, proszę pana. Maestro. Mam dużo lekcji 

do odrobienia na jutro. Świetne te czekoladki. – Kasia przesunę-
ła palcem po wargach, wydostała się z wielkiego fotela, dygnęła 
obu panom. – Piękne kolędy. Chociaż jakieś inne. 

Powiedziała jeszcze „No to cześć” obu chłopcom, którzy jed-
nak nie zwracali na nią najmniejszej uwagi. 

Straż pożarna zawyła, matchbox wskoczył na stół pomiędzy 
słodycze.

Uff, na dzisiaj wystarczy. Muzyków i ich okropnych dzieci. 
Kasia odetchnęła na korytarzu głęboko.

Podeszła do windy. Z mieszkania obok wygramolił się zgar-
biony staruszek, zrobiła więc w tył zwrot (nie jeździ z nieznajo-
mymi) i zaczęła pomału iść w dół po niskich, szerokich schodach. 
Winda ją dogoniła, drzwi, skrzypiąc, otwarły się i wyszedł z niej 
ten człowieczek. Przyjrzała mu się teraz. Miał długą, czarną bro-
dę, był w śmiesznym, fiołkowym mundurze z białymi sznurami 
i kusym, niezgrabnym płaszczyku. „Ale dziwak”.

– Panienka pozwoli. – Podszedł do niej prędko i ujął jej rękę. 
Sięgał jej ledwie do ramion.

Cofnęła się w pierwszej chwili, ale opanowała niechęć.
Korytarz nagle zmienił się w wysoki las sosnowy. Dziadek 

do orzechów (bo kim był ów mały człowiek, jak nie właśnie 

26 Chodzi zapewne o Władysławę Markiewiczównę, której Żmudziński 
był onegdaj ulubionym uczniem.
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nim?) urósł i rękę Kasi trzymał teraz piękny młodzieniec. Pod-
rzucił ją w górę. Ona też była piękną dziewczyną. W baletkach 
i białej tiulowej sukience.

– Pas de deux, Klaro – szepnął jej na ucho.
Tańczyli przez chwilę.
– A teraz już coda – podpowiedział młodzieniec.
Zsunęła się w jego ręce. Oklaski. Dla niej te oklaski.
Błysnęło, czarodziejska, baśniowa kraina. Cukrowa wieszczka, 

Chińczycy, torreador i piękne Hiszpanki, smutny Pierrot z Ar-
lekinem, różowe łabędzie. I znowu ona z pięknym księciem. Te-
raz w króciutkiej spódniczce. Piruet. Ukłony. Oni i pan Drossel-
meyer. Inni soliści, koryfeje, cały corps de ballet.
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– Czemu tak skaczesz w łóżku w nocy, Kasiura? – zapytał ją rano 
brat, który mocno przypominał Freda z książki pana Hoffman-
na. – Uważaj, następnym razem zrzucę cię na podłogę. 

Wstałem jak zawsze w grudniu parę minut przed wpół do siód-
mej. Wypiłem gorące kakao, ubrałem się, połączyłem druciki, 
włączając adwentowy lampion, i ruszyłem na roraty. Śnieg tego 
roku niestety nie skrzypiał pod butami. Przed wejściem do ko-
ścioła wyłączyłem lampion i razem z innymi dziećmi wszedłem 
do środka. Było ciemno, tylko przed ołtarzem paliła się świeca. 
Zagrały organy. „Spuśćcie rosę niebiosa”, rozległo się pod skle-
pieniem. Teraz wszyscy włączyli swoje lampki.

Na razie „Mikołaj”. Oglądam już moje drugie nartki. Na pierw-
szych, które dostałem w wieku pięciu lat, zdobywałem półto-
rametrowy stok przed sklepem spożywczym przy Kasprzaka, 
na tych nowych ruszę niebawem na podbój Tatr do Bukowiny. 
Będę jak Karl Schranz. Choć wolałbym być Finem Mäntyran-
tą27. Ale do tego trzeba mieć inne narty. To po Nowym Roku, 
a już wkrótce będzie Wigilia. Tata przyniesie choinkę, ostruga 
siekierką pieniek i umieści choinkę w zielonym trójnożnym sto-
jaku. Tę siekierkę ma tylko na ten jeden dzień w roku. Postawi 
drzewko pod kilimem, umocuje szczyt, by broń Boże nie spa-
dło na kogoś, i zacznę je z mamą ubierać. 

Wszystkie ciasta już upieczone, upolowany w centrali rybnej 
karp dożywa w wannie swych ostatnich godzin, kapusta z gro-
chem stoi pod bronią i czeka (kiedyś mieliśmy swoją kiszoną, jesz-
cze pamiętam beczkę z kapustą, którą rodzice trzymali w piw-
nicy na Kasprzaka; a czy ją deptali? nie pamiętam), czeka też 
grzybowa albo barszcz, do którego są uszka z kapustą i grzyba-
mi, indyk od ciotki Lutki kruszeje w lodówce, szynka, którą tata 
wystał w nocy przed sklepem mięsno-wędliniarskim przy uli-
cy Kona (sporo tych Konów na świecie), pyrka w dużym garze 
(to już na pierwszy dzień świąt). 

Umieszczamy na choince kolejno: lampki, które tata wiózł w 62 
roku hen aż z samej Moskwy, wracając z Wietnamu, duże, czer-
wone, pachnące złotą jesienią jabłka (te wędrują w strefę tuż przy 
samym pniu), łańcuch klejony z kolorowego papieru (symbolizuje 
węża z Raju, wyjaśniła mi kiedyś mama), któremu co roku przy-
dajemy długości, długie, wąskie cukierki w sreberkach i złotkach, 

27 Schranz, Mäntyranta to  słynni w  latach 60. narciarze. Pierwszy – 
alpejczyk, drugi – biegacz.

Dwa święta


