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Grudzień

– Nie słyszycie, że ktoś puka? – rzucił przez ramię Grzesiek. 
– Muszę w końcu przyczepić to zdjęcie. Uaa! No i uwaliłem się 
w palec. Otwórzcie, tylko sprawdźcie, kto. Aa, Paweł. Przysze-
dłeś po płytę. Właź, właź. A wiesz, że Czerwone Gitary pusz-
czają pierwszego longa? Podoba ci nasz klub? 

Paweł rozejrzał się. Piwnica w domu przy Hiszpanplacu nie 
była duża i siedmiu (razem z nim) chłopaków ledwo się mie-
ściło. Z sufitu zwisała żarówka w oprawce. Siedziało się na ma-
łych zydelkach, stole przysuniętym do ściany z okienkiem-wy-
wietrznikiem i na skrzyni na ziemniaki (parę ziemniaków wala-
ło się na podłodze). Pod jedną ścianą stał drewniany regał, prze-
znaczony na dżemy i kompoty. Stało też tam duże radio, leżały 
dwie gitary, w tym jedna elektryczna, i bębenki. No i w piwni-
cy były zdjęcia. Wszędzie, przyczepione do półki, ścian, drzwi. 
Z „Panoramy”, chyba ze studenckiego „ITD” i zagranicznych 
pism. Dziewczyny z „Panoramy” były nie całkiem rozebrane, te 
z obcych czasopism, na co wskazywał błyszczący papier (może 
i z zakazanego „Playboy’a”?), były gołe, golusieńkie. Ochoczo 
pokazywały swoje cycki i rozchylone bobry. Niektóre panienki 
naprawdę podobały się Pawłowi. O, ta piegowata szczupła blon-
dynka, ruda na dole. Blondynki często są tam rude. Tak słyszał. 
Poczuł mrowienie i ciepło. Jak oni mogą patrzeć na te golizny 
bez przerwy? Przełknął ślinę. Sam oglądał tylko „Panoramę”. 
Była taka zabawa. Brało się czasopismo i, nie patrząc, chwytało 
palcami ostatnią kartkę. Chodziło o to, by złapać jak najlepiej.

– Fajny klub. Nikt ze starych tu nie zagląda?
– Nieee, piwnica jest rodziców Michała (Miguela), jego młod-

szego brata Pabla i ich siostry Anety. Oni chodzą po ziemniaki, 
kompoty. Rodzice nie zaglądają, więc tak sobie siedzimy. Cza-
sem jakieś winko. Tri nie wąchamy, nie nie. Kwasu też nie mamy. 
– Zarechotał. – Michał zrobił tę elektryczną gitarę. On ma smy-
kałkę do takich rzeczy. Lakis gra różne kawałki. Na akustycz-
nej i na tej elektrycznej. Mówię ci, cudo! Ćwiczy. Nie za głośno, 
żeby nie drażnić sąsiadów. 

– Cześć wszystkim, cześć Lakis. – Paweł pokiwał ręką Apo-
stolisowi. 

Miss
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– No, dobra chłopaki. Wracamy do pomysłu. Jak chcesz, mo-
żesz się przyłączyć. Siadaj tam, na stole. – Grzegorz wskazał 
Pawłowi jedyne wolne miejsce. – A pomysł jest taki, żeby co parę 
miesięcy wybierać „miss Koszutki szkół podstawowych”. Zaczę-
liśmy już robić listę.

– Trumf, trumf, dzwonek dzwoni, ja się pytam ile koni w-tej-
-karecie-jest? Czyli kogo tam macie? 

Bolek trzymał kartkę i długopis. Zaczął czytać.
– Kasia z Podkowy, córka miejskiego sekretarza. 
– Bardzo ładna dziewczyna – włączył się Miecio z 36.
– Chociaż młoda – Pablo nie był pewny.
– I co z tego, że młoda? Urośnie. D o j r z e j e. – Bolek po-

kręcił głową i ciągnął:
– Aśka Maj, córka tego literata, Ludmiła z VI A, Isabel Tor-

res, Hiszpanka. Te trzy babki są z naszej szkoły. Isabel podoba 
się Grześkowi (ten spiorunował go wzrokiem) i nie tylko jemu, 
dalej obie siostry Janowczyk, też z 59, Ala Sacharska, córka tej 
dentystki. Była w Pawilonowej, a teraz chodzi do szkoły przy tym 
liceum na Róży Luksemburg. Stamtąd ma chyba bliżej do domu. 
To tyle na razie. – Skończył czytanie. – Dodać jeszcze kogoś? – 
Popatrzył po chłopakach.

– Dopiszcie Olę Dyląg z mojej szkoły – poprosił Paweł. Ko-
chał się w Oli od dawna. Teraz mógł dać jakiś dowód miłości. 

– Ktoś ją zna? – Bolek popatrzył po chłopakach. – Bo jak nikt, 
to trudno na taką głosować.

– Ja znam – odezwał się ze skrzyni rudzielec (Paweł widział 
go po raz pierwszy). – Mieszka tuż koło Klubu Hiszpańskiego, 
no nie? Niezła jest, taka z jasnym warkoczem.

– Jeszcze Kalina, ale nie wiem, gdzie mieszka i z której jest 
szkoły. Chodziła z nami na angielski – powiedział Miecio. – 
I nie znam nazwiska.

– Wiem, wiem! O kurcze, to ekstra babka. Ona mieszka w Ży-
letce, po drugiej stronie Armii Czerwonej. Jej ojciec to jakiś dy-
rektor. – Rudy znał chyba wszystkie co ładniejsze dziewczyny 
z dzielnicy. Albo przynajmniej wiedział, która jest która. – Stam-
tąd też mogą być? Niby to także Koszutka…

– Ja ją znam – rzucił z kąta Lakis. – Ona śpiewa w szkolnym 
zespole. Niezła, fakt. I ma fajny, niski głos, jazz… jazzowy. Ka-
lina Poloczek. Nie. Me synchoreis, Polaczek. Kalina Polaczek.

– Dobra, niech będzie. Wystarczy, zamykamy listę. – Grzesiek 
kategorycznie przerwał zgłaszanie kandydatek. – To teraz kryteria.

– Kryteria, czyli co? – Rudy nie był pewny. 
– No, dlaczego uważasz, że się nadaje na miss, ćwoku. 
– Nogi – zaczął Paweł.
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– W takim razie cycki. – Rudy załapał, w czym rzecz. – Faj-
ne są takie duże. Ale mniejsze też mogą być. Sterczące jak tipi.

– Jak tipi? – skrzywił się Grzesiek. – Indianin się znalazł.
– Twarz. Twarz, czyli buzia. Czy się ładnie uśmiecha i jakie 

ma oczy – pisnął z kąta Miecio.
– Włosy – dodał Lakis. – Włosy są, kurde, bardzo ważne.
– Intelekt. – Bolek dorzucił do listy kryteriów. 
– Intelekt? – Chłopak wolał się upewnić.
– No, rozum – wyjaśnił mu Bolo. – Czy mówi do rzeczy.
– Te, Wergiliusz, co ma rozum do miss? – Rudzielec nie zgo-

dził się z Bolem.
– Ma rację! Ma rację! – Zarechotali wszyscy.
Wszystko już było. Prawie wszystko.
– Zostaje jeszcze ustalić, co damy takiej miss, no, jaką nagrodę, 

i jak o wyborze poinformujemy – zauważył przytomnie Bolek.
– Moja Kasia zrobi mały dyplom, oprawi go w Pałacu – pod-

rzucił Grzegorz. – Biorę to na siebie.
– I kupmy jej bombkę. Na Święta będzie jak znalazł. – Mie-

cio rzucił pomysłem. – Przewiążemy wstążeczką. A o tym kto 
został miss Anno Domini 1966 niech każdy napisze u siebie, 
na szkolnej tablicy. 

– Anno Domini? – zapytał rudy. – No dobra, chłopaki, głosu-
jemy. Ja daję głos na Kalinę!

– Zapytasz o książkę niejakiego Klausmanna. Anton Oskar 
Klausmann. Dwa „n”. Oberschlesien vor 55 Jahren und wie ich 
es wiederfand. – Pani Julia zanotowała autora i przydługi tytuł 
na kartce. Dobrze napisałam? – spytała męża. Znów zwróci-
ła się do córki: – Dasz to antykwariuszowi, panu Lachowi. Kto 
ma mieć, jak nie on? Wydano w Berlinie w 1911 roku. Dopisz 
sobie. Ja nie mam teraz czasu na bieganie po antykwariatach. 
Jeśli nie będzie miał, może będzie wiedział, kto ma. W mieście 
jest jeszcze kilku antykwariuszy. Na Warszawskiej na przykład, 
na Stawowej. Możesz iść z Basią, no pewnie. 

– Ale po co ci to, mamo? – spytała zdziwiona Klementyna. 
Matka nie znała niemieckiego. To znaczy, znała, ale słabo. Ja-
kieś „Guten morgen” i „Auf wiedersehen”.

– Na wystawkę o Śląsku. Nie tylko Polacy tu byli, gdy powsta-
wały te miasta. Nie oni je tak naprawdę zakładali – odparła pani 
Janowczyk. – I szukam książek, które o tym mówią.

– Oj, zdaje się, że chcesz mieć kłopoty, Julio – zauważył nie-
śmiało jej mąż, który jedyny w domu mógł dyskutować z panią 
Janowczyk.

Antykwariat


