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A my? My żyliśmy po swojemu, ale usiłowaliśmy wymyślić się 
na nowo. Tamten świat wciąż do nas pukał.

Tata, z cieniutką siatką na świeżo umytych włosach, leżąc na le-
wym boku, prawą rękę trzymał na gałce radia z zielonym, ma-
gicznym oczkiem, usiłując dostroić Głos Ameryki, mama spa-
ła po drugiej stronie dębowego łóżka. Fale przypływały i odpły-
wały. Lubiłem ten cichy szum odległego morza. Położyłem się 
ostrożnie obok mamy, która przesunęła się odruchowo. Tak spa-
liśmy, gdy byłem mniejszy. Mężczyźni po bokach, ona w środ-
ku. Twarde złączenie drewnianych łóżek wyłożone było koca-
mi. Niemiecki wojskowy czarny pled ze swastyką pewno wciąż 
tam był. Kto i kiedy go zdobył? Pewno ciotka Lutka w czasie 
szabrowniczej wyprawy na Ziemie Odzyskane. Rodzice nigdy 
o tym nie mówili. Przyszedłem do ich sypialni, bo nie mogłem 
zasnąć. Moje pierwsze wagary. Moja pierwsza samodzielna wy-
prawa do centrum miasta. Trudno w to uwierzyć, ale jeszcze ni-
gdy sam nie zaszedłem dalej niż do Ronda. Sen w końcu przy-
szedł, ale rano obudziłem się wymięty, zmęczony. 

– Będę na obiad – krzyknąłem w drzwiach. – Dziś mamy jakieś 
szczepienia. – Nie, nie kłamałem, budowałem fałszywą historię. 
Czułem jednak, jak mi się nos wydłuża. – Daj, dopiję to mleko. 
– Zawróciłem i pokazałem na wielką szklankę ojca. Chyba jed-
nak przesadziłem, bo mama spojrzała podejrzliwie. Na szczęście 
jamnik sąsiada idącego z góry zaczął niemiłosiernie ujadać, więc 
nie męczyła mnie i poszedłem do szkoły. Przepuszczając na wszel-
ki wypadek bestię, która kiedyś użarła mnie boleśnie w kostkę.

Pomysł był oczywiście Esti. „Chłodnego Wiosennego Poran-
ka”, jak czasem o niej myślałem, gdy opanował mnie dziwny, nie-
pokojący nastrój, którego nie umiałem nazwać.

– Przypuszczałam, że jesteś przyczepiony do Koszutki. Więc 
teraz się od niej odczepisz. Ja już byłam w śródmieściu, więc będę 
przewodniczką wycieczki. Uciekamy po trzech lekcjach. O nic się 
nie martw. Idziemy na doszczepienie gruźlicy. Szczepią na Mo-
niuszki, tuż obok Rynku. Jeśli poziom przeciwciał jest zbyt niski, 
trzeba szczepienie powtórzyć. A my oboje mamy zbyt mało tych 
jakichś… przeciwciał. Tylko nie zakładaj głupich krótkich portek.

Brzmiało niegłupio. Wszyscy bali się gruźlicy. Wielkie zagro-
żenie z lat 50. minęło, ale licho wciąż nie śpi – donosiły wielkie 
plakaty w przychodniach zdrowia. „Więc idziemy się doszczepić”. 
Esti miała powiadomić wychowawczynię. W szkolnym sklepi-
ku kupiłem dwa wafelki i dwie oranżady w proszku. Wychodząc 

Wagary
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ze szkoły na dużej przerwie, czułem na sobie wzrok nauczycie-
li, spacerujących po korytarzach. A więc tak się czuje człowiek 
planujący ucieczkę z więzienia. 

Teczki zostawiliśmy w jej mieszkaniu. Przeliczyliśmy posia-
dane fundusze. Nie było tego dużo, ale i mało też nie. Zbierali-
śmy na naszą eskapadę od ponad tygodnia.

Parę razy sięgnąłem do ortalionu taty (jakieś drobne zawsze tam 
były) i raz do portmonetki mamy. To nie jest kradzież – uspoka-
jałem lekko naruszone sumienie. To nie jest kradzież, na pewno. 
Czy Żydzi też mają takie problemy z sumieniem? Muszę zapy-
tać Esti. „Gdy masz pełny portfel, to jesteś i mądry i przystojny 
i nawet umiesz śpiewać”, powiedziała kiedyś. Och, te jej mądrości.

Tata nosił zwykły ortalion, ale widziałem kiedyś oficera Woj-
ska Polskiego w takim płaszczu, na którym naszyto naramien-
niki z gwiazdkami. Od tego czasu patrzyłem na ortalion ojca 
z niejakim szacunkiem.

Dzień był ciepły. Początek maja przyniósł piękną, słoneczną 
pogodę. I to także posprawdzała Esti. „Następna dekada mie-
siąca będzie chłodna, więc ruszamy zaraz po 1 Maja”. Czy było 
coś, o czym nie pomyślała? Krótkie spodenki na szelkach zo-
stały w domu. Ubrałem nowiutkie polskie dżinsy. Nie, nawet 
nie odry. Te dostanę za parę lat. Twarde i sztywne, gryzły mnie 
trochę jak każda nowa rzecz, ale dzielnie stawiłem czoła przy-
kremu dziwactwu. Esti była w białych, chyba zupełnie nowych 
albo pociągniętych białą Lechią tenisówkach, do których ubra-
ła jaskrawożółte kolanówki. Do tego miniówa i lekka wiatrów-
ka. To wszystko zrobiło na mnie spore wrażenie. 

Na pierwszomajowym pochodzie, który w tym roku wypadł 
w niedzielę, nie byłem. Ojciec proponował, ale kategorycznie 
odmówiłem. „Nie będę stał tam (na Rynku i placu Dzierżyń-
skiego18) i wysłuchiwał godzinnych przemówień. Wolę pooglą-
dać sobie rakiety ziemia-ziemia na placu Czerwonym”. Nawet 
nie usiłował mnie przekupić. „A jakie to ziemie?”, burknął tylko, 
przypalając połówkę papierosa.

„Witaj Maj, piękny Maj, u Polaków błogi raj”, cicho nuci-
łem pod nosem. Niedługo Wyścig Pokoju. Czy dlatego ten raj? 
Od Ronda poszliśmy w stronę Rynku lewą stroną Armii Czer-
wonej. Miałem jednak nietęgą minę, bo Esti wzięła mnie za rękę.

– Uważaj na rozkopy. A tam będzie pomnik waszych… na-
szych powstańców. Tutaj w pobliżu gdzieś szczepią, warto wie-
dzieć, gdzie byliśmy. Gdzie mieliśmy być. Poza tym chcę ci po-
kazać zamek. Czy wiesz, że w Katowicach jest zamek?

18 Obecnie plac Sejmu Śląskiego.
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Nie miałem pojęcia.
– Jest i dlatego ta ulica kiedyś nazywała się: Zamkowa. To o wie-

le ładniej. O ten. – Esti pokazała ręką budynek przy nowo otwar-
tym hotelu. – Zamek to może nie jest, ale tak zwali go ludzie. 

Schloss Kattowitz – wydukała powoli. – Tu była siedziba dyrek-
cji spółki, do której kiedyś należały całe Katowice. A teraz nale-
żą do ludu pracującego miast i wsi. 

– „Ludu pracującego”? Ty tak na serio? A skąd wiesz o zam-
ku, Sowo Przemądrzała? 
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– Z książek. Jest coś takiego jak książka, kandydacie na moje-
go… – zawahała się – …kolegę. 

Zawsze to niedopowiedzenie. 
Staliśmy chwilę i patrzyli na zamek. Tak naprawdę była to spo-

ra piętrowa willa, przypominająca podmiejski dworek. Główne 
drzwi uchyliły się i z budynku wynurzył się mężczyzna w dłu-
giej marynarce (w domu sprawdziłem w encyklopedii rodziców 
– był to surdut) i wąskich spodniach w prążki. Pod szyją miał za-
wiązaną dużą chustę. W ręce trzymał laseczkę.

– Do pana dyrektora? Nie ma go, pojechał do Miechowic, 
do pani Waleski. Proszę przyjść jutro. Skąd jesteście? – mówił 
z twardym obcym akcentem.

– Z Bogucic – rezolutnie odrzekła Esti.
– A jaaaa, z Bogucic! Czekamy na was, czekamy. Przyjdźcie 

jutro, jutro. I weźcie od wójta papiery. Papiery. Wójt wie jakie, 
wójt wie. Moje uszanowanie. – Ukłonił się i zniknął w środku. 

Powiał wiatr, zamek zakołysał się lekko jak drzewa wokoło, 
znów było zwyczajnie.

Przeszliśmy nad śmierdzącą Rawą, minęliśmy bar mleczny 
na początku Teatralnej, poszwendaliśmy się po Rynku i po 3 Maja, 
zajrzeliśmy do delikatesów.

– To tak zwany „Boryński”19 – wyjaśniła mi moja ko-
leżanka. – A  tam siedział kiedyś właściciel. W takim  
k a n t o r k u. Widział stamtąd cały sklep. – Wskazała na małe 
okienko pod sufitem. – No co, tata mi powiedział – dodała, wi-
dząc mój wątpiący wzrok. – Mama kupuje tu konfitury z róży 
do pączków. I taki chleb, pum… pumpernikiel.

Weszliśmy na ostatnie piętro Zenitu. Chciałem wjechać win-
dą, ale kolejka była duża i Esti nie chciała czekać. Widok z góry 
był ładny, ale jak na razie centrum miasta mnie nie zachwyciło. 
Rozkopane, zabłocone, nijakie. Nawet południowe majowe słoń-
ce niewiele mogło poradzić. Już wolę naszą Koszutkę. 

– Ładnie widać stąd największy dom mieszkalny w Polsce. Jesz-
cze go budują. Wielka termitiera. A podobno miała tam stać ope-
ra. Szkoda, co nie? Va pensiero… – zanuciła, ale głos jej się zła-
mał. – O, a tu widzę kawałek Supersamu! – Podbiegła do okna 
i zawołała głośno. – Byłeś tam? Byłeś tam… z mamą? – popra-
wiła się, podchodząc do mnie. 

19 Tak mieszkańcy nazywali państwowe delikatesy, zlokalizowane 
na Rynku u wylocie na ulicę 3 Maja, mając w pamięci przedwojenny sklep 
kolonialno-korzenny Louisa Borinsky’ego.
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– Nie byłem – odpowiedziałem ponuro i pokazałem język Przy-
wódcy Rewolucji, który spoglądał z ogromnego plakatu na ścia-
nie budynku górującego nad Rynkiem. 

– Schowaj język, Jacku. Jeszcze ktoś zobaczy. A wiesz, że była 
tu w zeszłym roku Sofia Loren? To taka sławna włoska aktorka 
– dodała, widząc mój niepewny wzrok. – No, teraz do „Krysz-
tałowej” na napoleonki! – zarządziła moja koleżanka. – To dwa 
kroki stąd. 

– Znam „Kryształową”! – Mogłem się wreszcie pochwalić. – 
Chodzę tu w niedziele z rodzicami. Pianista, skrzypek i porce-
lanowy tygrys na półce przy ścianie.

– W niedzielę po mszy idziemy do gospody, do Żyda – mruknę-
ła cicho Esti.

Weszliśmy przez obrotowe drzwi. Wróciłem i wszedłem jesz-
cze raz. I jeszcze raz. 

– Ile ty masz lat, Jacku?
Rozejrzałem się. 
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– Tygrys jest, ale ani pianisty, ani skrzypka nie widzę.
– Może grają tylko w niedziele. Albo popołudniami. A teraz 

jeszcze nie ma pierwszej. 
Ale napoleonki były. Znakomite jak zawsze. Łamałem płatki 

francuskiego ciasta, dmuchałem w ulatujący do góry cukier pu-
der i zlizywałem łakomie gęsty, słodki krem, jaki jest tylko w na-
poleonkach. Zamówiliśmy jeszcze lemoniadę z miętą. Nie wiem, 
co lubię bardziej – lemoniadę czy samo to słowo.

– Dzisiaj masz dyspensę od zakazu jedzenia słodyczy – uprze-
dziła Esti moje zamówienie. – No, zwalniam cię dzisiaj z zakazu.

– I tak bym go złamał. Napoleonki w „Kryształowej” są poza 
zakazem. – Pokręciłem głową. Na zbyt wiele pozwala sobie 
ta mała. „Dyspensę”?

Siedzieliśmy przy oknie, jedliśmy ciastka, popijając chłodny-
mi napojami, obserwowaliśmy przez szybę tramwaje i samocho-
dy, i było mi bardzo przyjemnie. 

– To moje najlepsze wagary – powiedziałem z przekonaniem 

i pomachałem do kilku Jacków w lustrach na ścianach.
– A ile ich już było?
– To moje najlepsze pierwsze wagary. Dokąd teraz, pani kie-

rownik?
– Teraz do Rialta, zobaczyć, co grają „na mieście”.
– Zaczekaj. – Przytrzymałem ją za rękę, by jeszcze nie wsta-

wała od stolika. – Czy widzisz tę śmieszną postać w czerwonej 
czapce? Tam, po drugiej stronie ulicy? Koło teatru.

– Nic nie widzę, a co?
Postać stała i wpatrywała się… w witrynę „Kryształowej”. Nagle 

odwróciła się, ruszyła i popędziła w zawrotnym tempie. Po chwi-
li zniknęła za gmachem teatru. Poruszała się szybciej niż kolarz 
na Wyścigu Pokoju. Nawet szybciej niż biała błyskawica Ma-
rian Foik na olimpiadzie w Tokio.

– Więc tylko ja to c o ś widzę. Idziemy. – Dźwignąłem się 
z krzesła.
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– Może to twoje strachy? Czekaj, mnie też spotyka coś dziw-
nego. Ale to jest… – Esti zastanowiła się. –…całkiem, całkiem 
miłe. Opowiem ci, ale nie dziś. Dziś wagary, na wagarach obo-
wiązują określone reguły. 

– Reguły? Jakim ty mówisz trudnym językiem – zaprotesto-
wałem.

– Są reguły domowe, szkolne i są reguły w a g a r y j n e. Pa-
nimajesz, malczik? Podoba ci się Mary Ann, Jacku? – zapytała 
nagle. – Podobno na klasowej karnawałowej zabawie przebie-
rańców chciałeś z nią zatańczyć. Ale się wstydziłeś, czy co. Nie 
dziwię się, ona cię kiedyś wyśmiała na akademii, gdy źle powie-
działeś krótki wierszyk.

– Co? Co takiego?
Ale Esti już wyszła z kawiarni. Przeszliśmy pod wiaduktem. 

W Rialcie grano Paryżankę. Film od lat 16. Na plakatach anon-
sowano Faraona.

– Premiera Faraona była już rok temu – wyczytała z plakatu 
Esti. – W naszym Kosmosie też pewnie będą grali. Pójdziemy? 

– Mamy iść razem do kina? – Zdziwiłem się.
– Czy to coś niezwykłego, Jacku? A na wiosnę przyszłego roku 

wybierzemy się na Mocne uderzenie, polski film o big-beacie. Słu-
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chasz takiej muzyki, Jacku? Skaldowie i Niebiesko-Czarni. Och, 
jakbym chciała mieć adapter! Ale mamy już swoje radio. Ma dłu-
gie, krótkie i nawet UKF. A ten film dopiero kręcą, czytałam. 
I pojedziemy do Parku. Przede wszystkim do ZOO. Nie rób ta-
kiej miny. Jeszcze nigdy nie byłam w ZOO. Ale wciąż nie dość 
schudłeś. Więc nie wiem, czy się w te miejsca wybierzemy razem.

Nie wydało się. Na obiad wróciłem na czas. Moje pierwsze wa-
gary, w dodatku w centrum miasta, to był pełny sukces. Trzeba 
pomyśleć o kolejnych. Jacek-wagarowicz. Brzmiało nieźle. Mu-
szę namówić Esti. Czy ją trzeba do czegokolwiek namawiać?

Ciekawe, co albo kto ukazuje się Esti? 

– Czy to naprawdę oni? – Karolina ścisnęła rękę koleżanki. – 
Cybulski ma tu jakąś rodzinę. Ale ona?

– Jego mama jest naszą sąsiadką… Może coś tu razem kręcą? 
Ależ ona ma nogi. Chodzi na tych szpilkach jak ja na płaskim 
obcasie. A spójrz na jej włosy. Mnie się wydaje, że Czyżewska 
to najpiękniejsza polska aktorka – zachwycała się Kle. 

– To już nie Pola Raksa, Klementynko? 
Szły chwilę za parą aktorów, ale oni skręcili w Jagiellońską, 

a one ruszyły Żwirki i Wigury w kierunku Pałacu.
– Musimy wjechać na samą górę. – Karolina zadarła głowę pod 

Drapaczem Chmur. – Jak to miło chmurką być…
– Wjedziemy, już wkrótce, ale na razie idziemy do Pałacu, więc 

się nie zatrzymuj.
Zdecydowały zapisać się razem do Pałacu Młodzieży. Karo-

lina co prawda już tam chodziła, ale teraz myślały o czymś „po-
ważnym”. Tylko jaką pracownię wybrać? 

– Jest tam Klub Literacki – wyjaśniała Karolina. – Może za-
piszemy się obie? O ile nie jesteśmy za młode. Robią montaże, 
no wiesz, muzyka, poezja. Fajne jest malarstwo u pana Dzięcio-
ła. Trochę już do niego dreptałam. Bardzo go chwali nasza Ka-
sia. Rękodzieło też jest ciekawe, ale nie wiem, czy lubisz grze-
bać się w drewnie, tych wszystkich klejach, bibułkach, kartonach. 
I w Pałacu są świetne imprezy. Zabawa karnawałowa na przy-
kład, najpierw spektakl, potem zwiedzanie, różne konkursy. By-
łam w tym roku i chyba widziałam naszego Jacka. Do pracowni 
modelarskiej albo do sekcji szermierczej chyba się nie nadajemy. 

Koniec końców postanowiły uderzyć do Pałacu od nowego 
roku szkolnego. Jeśli nadal będzie im się chciało… Teraz zrobią 
tylko rozpoznanie. A tymczasem popytają o gitarę u pana Ru-
sina w Ognisku. Gitarę klasyczną, bo innej pan Rusin nie uczy. 

Karolina powoli wtapiała się w nowe środowisko. Lubiła Ka-
się, Klementynę, z Mary Ann też dało się żyć, pod warunkiem, 

Strzyga 
na karniszu
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że trzymało się ją na krótkiej smyczy. Mary zapraszała czasem 
Karolinę jako przyzwoitkę na swoje całowane randki. Obściski-
wała się z chłopakiem, a Karolina siedziała z tym drugim na są-
siedniej kanapie i nerwowo czekała, aż przyjdzie jej czas. Czas 
jednak nie przychodził na razie. Za to bigle u Cześka Zygalskiego 
albo u kogoś innego były doświadczeniem ciekawym i Karolina 
czuła, że jest już w grupie dzieciaków, które coś w klasie znaczą.

W domu powoli się urządzały. Budynek był zupełnie nowy 
i wszyscy lokatorzy miesiącami zajmowali się likwidacją róż-
nych budowlanych niedoróbek. Pewnego razu mama Balbińska, 
w koszuli flanelowej i spodniach od dresu leciała z wiaderkiem 
gruzu do śmietnika. Przy windzie spotkała wyfiokowaną damę, 
w czarnym wciętym w pasie płaszczu, zapinanym na dwa guziki, 
z kołnierzem z lisa, a jakże, do tego w czarnym niedużym kape-
lusiku. Sąsiadka spojrzała na Balbińską z góry: „A może przy-


