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Witamy Nowy Rok 2021

JEDYNA  NIEZALEŻNA   GAZETKA  W  KRAJU

(Retrospekcja)
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Andrzej Sikorowski

OKNO NA PLANTY (102)

fot: B. Zimowski 

Rzut wolny

     Podczas długiego dosyć, bo już ponad 
siedemdziesięcioletniego żywota tylko jeden rok 
przepracowałem na etacie. A dokładnie na połówce 
tegoż etatu, mając sporo swobody czasowej, 
wyrozumiałego i kulturalnego szefa, sympatyczne 
koleżanki, takich samych kolegów. Jeden jedyny rok 
wypełniałem jakieś konkretne obowiązki wynikające z 
mojej funkcji, przez jeden jedyny rok ktoś mnie 
kontrolował, rozliczał, chwalił lub ganił. Pozostały czas, 
czyli ponad cztery dekady aż do obecnej chwili żegluję samotnie bez wytycznych, bez 
nadzoru, szczęśliwy wolny strzelec. Rzecz jasna obowiązują mnie terminy odbycia spotkań z 
publicznością, konieczność napisania kolejnych piosenek czy nagrania płyty, ale przecież nie 
wiem co to wczesna pobudka, zatłoczony tramwaj o świcie, odbijanie karty, niechętne 
spojrzenie patrona, który ma właśnie migrenę lub po prostu nie lubi mojej gęby. Nadredaktor 
przypomina taktownie o potrzebie następnego felietoniku, nie ingeruje w temat wypowiedzi 
– żyć nie umierać. Swoboda towarzysząca uprawianiu wolnej profesji jest rzeczą wyjątkową 
i niewielu daną. Chwalę ją zatem i czczę z nabożeństwem. A bycie jednym z piór Zwisowej 
gazetki to już frajda nadzwyczajna. Z taką świadomością kończę pandemiczny rok i 
wkraczam w nowy oby już bez zarazy z nadzieją, że dalej będzie mi dane galopować             
w szwadronie podobnych mi szaleńców choćby donikąd.

SZCZĘŚLIWEGO 
NOWEGO ROKU 

2021
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Adam Kawa

VII

VIII

IX

fot. B. Kucharek

Z tomiku „Podróż” - Kraków 2020

Ucieka nawet cień przed tobą,    
ścieżka umyka w mroku kamień, 
ziemia przyjazna dotąd stopom          
po każdym kroku mówi amen.
Gra schizofrenii wiolonczela   
ciemności jedną nutę mroczną,     
znany świat idzie znów ma przemiał     
i zamiast cienia stoisz obok.

Przed urodzeniem naznaczony 
chronisz nadziei nikły płomyk.

Bór aż przykucnął pod ciężarem śniegu,          
lis na ponowie trop zająca sprawdza,     
spojrzyj w głąb siebie i na nowo przebudź 
wspomnienie skryte w mózgu zakamarkach.
 Matczyny uśmiech na nowo odszukaj,        
kiedy wplatała sen do dziecka baśni,         
ujrzyj ukryte pod śniegiem na bukach    
iskierki dawno zapomnianej bajki.

Dlaczego poprzez paniki ocean               
płyniesz do świata, którego już nie ma.

Płyniesz do wyspy wśród snów zanurzonej, 
światłem księżyca oddycha ocean,
za horyzontem nowej gwiazdy promień
lśni niczym akord w nokturnie Szopena.

Już w greckich mitach zapisały gwiazdy     
ciągłą wędrówkę do granic wszechświata,  
ponad sen wypłyń, a może potrafisz          
znaleźć Itakę. Może jest Itaka?

Wtedy usłyszysz gwiazdę spadającą.
Za widnokręgiem jest nowy widnokrąg.
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Andrzej Matusiak
MÓJ DAWNY KRAKÓW 

MIASTO, LUDZIE, WYDARZENIA
na starej pocztówce i fotografii 
oraz wspomnieniach”  (92) 

Wawel cz.2

fot. Autora

Do wzmocnienia pozycji Wawelu i Krakowa jako siedziby 
władców Polski i centrum administracji państwowej jak 

 i kościelnej, przyczyniły się ekspansywne działania 
Bolesława Chrobrego (967-1025), powiększające oraz 
utrwalające  obszar kraju. Jeszcze za jego panowania, po 
ustanowieniu w 1000. roku biskupstwa krakowskiego,  

wybudowano tzw. „pierwszą” murowaną romańską katedrę p.w.  św. Wacława  (907 – 935). 
Był on bratem księcia czeskiego Bolesława Srogiego ojca Dobrawy (930 - 977) matki 
Bolesława, co miało prawdopodobnie podkreślić, że Bolesław Chrobry jest spokrewniony z 
czeskim świętym męczennikiem. Centralnym ośrodkiem władzy państwowej  stał się 
Wawel z podegrodziem zwanym Okołem i przyległymi osadami tworzącymi Kraków  - za 
rządów Kazimierza Odnowiciela I (1016-1058), który ok. 1040 r. przeniósł tutaj z Gniezna 
stolicę Polski. Był nią Kraków przez ponad 550 lat do 1596 r. kiedy stolica została 
p r z e n i e s i o n a  d o  Wa r s z a w y  p r z e z  k r ó l a  Z y g m u n t a  I I I  Wa z ę .  
Zabudowę wawelskiego wzgórza stanowił od wschodu zamek wyższy z katedrą, będący 
siedzibą władców, gdzie w I poł. XI w. powstała kamienna wczesnoromańska  budowla 
zwana palatium z salą o 24 słupach. Natomiast w 
zachodniej części wzgórza zwanej zamkiem niższym, 
powstały budynki dworzan, duchownych, rycerstwa, 
rzemieślników, służby, siedzib urzędów oraz kościołów. 
Za panowania  księcia Władysława Hermana (1043-
1102), a możliwie że już za Bolesława Śmiałego (1042-
1082), rozpoczęto budowę drugiej romańskiej katedry 
zwanej „Hermanowską”, którą ukończył książę 
Bolesław Krzywousty (1086-1138), a konsekrowano ją w 
1142 r. Po niej zachowała się dolna część wieży 
Srebrnych Dzwonów i wieży zegarowej oraz krypta św. 
Leonarda. W poł. XI w. powstała tutaj szkoła katedralna. 
Od 1088-89 r. świątynia stała się nekropolią władców 
polskich i biskupów krakowskich. W 1089 r. w katedrze 
umieszczono szczątki św. Stanisława ze Szczepanowa 
biskupa, który stał się drugim  jej patronem. W czasie 
rozbicia dzielnicowego, Wawel był siedzibą księcia 
seniora. Niestety w 1305 r. pożar częściowo strawił 
katedrę, ale w 1320 r. odbyła się jeszcze w niej koronacja Władysława Łokietka (1260-
1333), będąca tutaj pierwszą koronacją władcy na Króla Polski.  Katedra wawelska od tego 
czasu, stała się miejscem koronacyjnym późniejszych polskich królów.  Po tej koronacji, 

fot. Autora
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Krak wg 
Walery Eljasz-Radzikowski

biskup Nanker  rozpoczął budowę nowej  gotyckiej  katedry, 
jako trójnawowej bazyliki z transeptem, ambitem, trzema 
wieżami  i otoczoną wokół kaplicami. Budowę zakończono  
już za panowania króla Kazimierza Wielkiego (1310-1370) jej 
konsekracją w dniu 28.03.1364r. Centralną część wnętrza 
katedry zajmuje ołtarz – mauzoleum św. Stanisława biskupa 
męczennika.                         .
Za panowania  ostatnich piastowskich władców, Władysława 
Łokietka, a zwłaszcza Kazimierza Wielkiego, nastąpiła 
radykalna przebudowa królewskiej siedziby w  okazały 
gotycki zamek z murami obronnymi na miarę jednego z 
czołowych dworów europejskich. Podkreśleniem tej wysokiej 
pozycji monarchii Kazimierza Wielkiego i jego wawelskiej 

siedziby, był zjazd euro-
pejskich królów i książąt  w 
1364 r. dla omówienia sytuacji 
p o l i t y c z n e j  w  E u r o p i e  
Środkowej i z okazji wcześniejszego ślubu jego wnuczki  
Elżbie ty  pomorskie j  z  cesarzem Karolem IV 
Luksemburskim oraz słynna uczta u Wierzynka. 
Przebudowa gotyckiego Wawelu była kontynuowana w XIV 
i XV w. przez  Jagiellonów. Wybudowano  nowe budynki, 
mury obronne z nowymi basztami m.in. z zachowanymi do 
dzisiejszych czasów basztami: Senatorską, Sandomierską i 
Złodziejską. Jak pokazuje to dawna panorama Krakowa z 

1493 r., Wawel był wyróżniającym się zamkiem królewskim. 

Kika Szaszkiewiczowa - „makatki”
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fot. B. Kucharek

Jerzy Antkowiak

SZPOTAWY UŚMIECH 

MONY LISY...

MONA LISA! Tajemnicze arcydzieło LEONARDA DA 
VINCI, „lektura obowiązkowa”, w paryskim Luwrze, 
zagadkowy, nie do końca oczywisty cień uśmiechu. 
Przedmiot kultu i dowcipnych, ale bywa, że i niewybrednych 
żartów. Z Moną Lisą to zupełnie tak, jak z papieżem, zresztą 
jakimkolwiek - jak to? być i nie zobaczyć… Nie oszukujmy się, tłumy w Luwrze przed 
pilnie strzeżonym portretem patrycjuszki, to w większości „jednodniowi” miłośnicy sztuk 
pięknych, ale szanujmy ich i nie pokpiwajmy, zawsze lepiej do Luwru niż na rue Saint-
Denis. Chociaż kiedy byłem w Paryżu na pokazach Haute Couture z jednym z moich 
dyrektorów to zarówno Mona Lisa (LA GIOCONDA) jak i pokaz kolekcji u NINY RICCI 
przegrały z atrakcjami tej uliczki... Teraz, udomowiony jak nigdy i zapewne tak jak większa 
większość, wertuję sobie na okrągło ksążki, żurnale, pisma i albumy i patrząc na ledwo 
uchwytny półuśmiech bohaterki tego felietonu widzę go w krzywym, kpiącym, 
sardonicznym, gorzkim.
Śmieje się oczywiście wzgardliwie nie do nas - tylko niestety z nas, z setek tysięcy, a pewnie 
i milionów swoich widzów łając nas i pytając - coście uczynili mądrale, że jest w tym 
waszym świecie tak jak jest. A jest paskudnie i wielcy tego świata, a także wielcy malutcy 
coś wiedza i jakby nie wiedzą, coś ogłaszają, cos odwołują, ważni panowie w źle skrojonych 
garniturach. A jeśli nawet dobrze uszytych to źle noszonych od Waszyngtonu po 
Władywostok, plus nieprawdopodobny karnawał wściekle kolorowych krawatów, dodatek 
niezbędny w okresie zarazy. Bodaj to mieć nieustannie dobre samopoczucie. Danse 
macabre wychodzi znakomicie we francuskim kinie, zwłaszcza jak wokół nieboszczyków 
szarżuje Fernandel, w życiu zainfekowanym pandemią żarty się kończą i tu pojawia się 
czujne i bystre jak zawsze kino polskie - mamy mariaż MISIA z REJSEM. Wystarczy? 
Prawdziwi malutcy, jeszcze przy okazji poturbowani psychicznie wiedzą o tym aż nadto. 
Kiedy pisuję te felietony zawsze towarzyszy mi jakieś napięcie metafizyczne, wiem, że już 
o tym pisałem, ale teraz ta umieralność, te ilości trumien i cały ten całun udręczenia pasuje 
jak pięść do oka do przedświątecznych karesów, głupawych i hałaśliwych reklam, ale 
przecież dziatwa, drzewko, Mikołaje, upominki i pozory nastroju - wszystko to musi być, 
ale świętujmy trochę rozsądniej, trochę ciszej, amok i obłęd świąteczny zostawmy na lepsze 
czasy, które jak powiada zadziorny polityk „należą się nam jak psu zupa”. LA GIOCONDA, 
do nas uśmiecha się jednak smutnawo, ale do władców możnych i wielkich i jak zawsze 
zadowolonych z siebie, wydaje się, że szczerzy zęby w szpotawym uśmiechu mówiąc 
Rewizorem Gogola „z czego się tak śmiejecie, chyba z samych siebie mądrale”. Zaś do mnie 
mruga jej patrycjuszowskie oczko, które powiada żem niedzisiejszy, że teraz czas taki, „że 
pięść do oka pasuje jak najbardziej”. Pewnie tak jest, widocznie za dużo używam starych 
porzekadeł, które się zdezaktualizowały. Teatry, kina, muzea, galerie - wszystko 
pozamykane, nie tylko u nas (Gioconda też udomowiona), ale jak się co odmrozi, to 
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Za zgodą  „Głosu  Pruszkowa”

zapewne galerie malarstwa przegrają z handlowymi. Muszą przegrać bo wiadomo, że 
szurnięci i niezdyscyplinowani pasjonaci sztuk wszelakich wtargną tłumami na wystawy 
zagrażając zdrowiu, życiu, lekarzowi i farmaceucie.
Zaś dla kontrastu miłośnicy świątyń handlowych spokojnie, ze stosownymi odstępami, 
maskami i przede wszystkim kulturalnie odprawią wszystkie potrzeby, gusła i maskarady. 
Tam nieprawda i tu również nieprawda, przecież znamy doskonale naszą polską dyscyplinę 
bliższą rozwibrowanej wichurze niż letniemu wiaterkowi, o stoickim spokoju wiecznie 
niespokojnych polonusów nawet, nawet nie marząc. Ale jak ktoś mądry, przewidujący i 
potrafiący zapobiegać rozbrykaniu nam narzuci dyscyplinę, ukryty prawie w każdym z nas 
ORLANDO FURIOSO zamienia się w oazę spokoju. 
Byłem w czasie zarazy w Teatrze Wielkim na pięknej wściekle, w dobrym znaczeniu tego 
słowa nowoczesnej HALCE Moniuszki, Trelińskiego i Kudlički. Trzy czwarte foteli na 
widowni w sensownych odstępach zabezpieczonych taśmami, czyli kilkaset. Nieczynne 
bufety. Publiczność w maskach, niektórzy wytworni, pełna kultury dyscyplina, smutek 
pustych foteli i atmosfera artystycznego uniesienia. Artyści tak grają, tak śpiewają, tak 
tańczą i wspaniała orkiestra i muzyka Moniuszki - wszystko razem z entuzjazmem, z 
konieczności zdziesiątkowanej publiczności robiło taki nastrój jakbyśmy byli na wielkim 
operowym, festiwalu na przykład w Edynburgu. Artyści chcą dla nas grać, grać dla sztuki i 
grać żeby żyć, widownia potrzebuje sceny! 
Ktoś wielkiej kulturze zafundował dziadowski 
los, a przecież ten przykład warszawskiej 
Opery pokazuje, że można i że ludzie 
kochający kulturę potrafią (o dziwo) zachować 
się kulturalnie…
Zbliża się najsmutniejsza Gwiazdka od 
niepamiętnych czasów i o uginający się od 
potraw stół wigilijny nie chodzi, tylko o 
p s y c h i k ę  n a s  w s z y s t k i c h ,  m o c n o  
sponiewieraną tą pierońską zarazą. Potrzebna 
będzie łagodząca wszystkie złe emocje piękna 
kolęda. Poeta, pieśniarz, bard i przyjaciel 
przyjaciół krakowskiego ViS a VIS Andrzej 
Sikorowski i jego córka Maja śpiewają swoją 
własną kolędę ŚNIEGU CIENIUTKI 
OPŁATEK, taki właśnie delikatny opłatek to 
jest to czego oczekują skołatane serca. Wtedy i 
MONA LISA może się też uśmiechnie od serca. 
Może...
P. S.
A może krakowski, a właściwie krakowsko-
zwisowski bard i autor świetnych felietoników 
OKNO NA PLANTY znowu zawita kiedyś do 
Pruszkowa. Do tego Pruszkowa, jak powiadają 
zamiejscowi...
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 A czy pamiętacie dysputy na Plantach z brodatym 
filozofem? Nie mieszkał on w beczce jak Diogenes, ale za to 
zawsze pojawiał się z drabiną. Była ona bowiem jego 
atrybutem życiowej filozofii, do której wchodził po 
szczeblach krakowskiej codzienności i stąpał po niej, jak po 
klawiszach rozstrojonego fortepianu socjalistycznego. 
Drabina dla niego była też dziurawą kładką - między 
szczeblami. Stanowiła przepustkę do lepszego świata.         
To w niej widział oparcie, wręcz tak pewne jak w ślubnej żonie, której nigdy podobno nie 
miał. Nieślubną zresztą też nie dysponował. Drabina owa była z regularnymi szczeblami, 
czyli w pełni drabinowa i na swój sposób obliczalna. Jednak nieoddzielona od samej istoty 
wznoszenia się. Już sama w sobie miała zakodowaną stromą wędrówkę do gwiazd. Jej 
drabinowość, czy wręcz drabiniastość szczeblowa, zawsze prowadziła do tajemnic z 
wyższych rejonów jestestwa. Dzięki niej wspólnie z filozofem można było wznosić się       
w górę po cienkich i szalonych stopniach wolności. Zwłaszcza że przez jakiś czas owa 
drabina podobno była oparta o inną słynną drabinę. Tę, która przyśniła się Jakubowi. I dzięki 
temu opieraniu się o nią, nabrała anielskiej subtelności. Jakub, co by nie mówić, był bowiem 
biblijnym patriarchą, więc nie było żartów. Owa drabina brodatego filozofa, choć była 
symbolem, to jeszcze brała na swój drabiniasty garb również życiowe obowiązki i posługi.   
I wtedy stawała się przyziemna i leżąca. Jak tory kolejowe z podkładów dębowych, które 
ułożone są na tłuczniu z kamieniołomu na Wapiennem.
Niewygodnie filozofowi było z tą drabiną, ale na krok jej nie odstępował. Mówili, że 
potrzebna mu była także do wchodzenia na pięterko opuszczonego domu gdzieś pod 
Krakowem. Tam, gdzie zwykle nocował. Bo za dnia przebywał głównie na Plantach. Dom, 
w którym mieszkał, był podobno pozbawiony schodów, bo runęły ze starości. Tym bardziej 
więc nie było w nim żadnych poręczy. Mimo braku schodów budynek jakoś się trzymał       
w pionie. Mówili też, że tam na strychu straszyło i dlatego nikt nie zamieszkiwał tej 
posiadłości ani nie próbował jej remontować. Ale filozof nie bał się duchów, jemu było 
wszystko jedno, z kim obcuje, byle mieć wiernych słuchaczy, których nazywał swymi 
uczniami. Najpierw wchodził po drabinie do swego legowiska, a potem wciągał ją na górę, 
żeby czuć się niezagrożonym, bo wtedy nikt, w złych i dobrych zamiarach, nie mógł do 
niego dotrzeć. Zresztą bardziej od wszelkich zjaw duchowych bał się złych ludzi. Na tyle 
czuł się tam bezpiecznie, na ile można tak się czuć w opuszczonej i zaniedbanej ruderze.
Była też inna wersja. Niektórzy bowiem twierdzili, że filozof nocował, bo trudno 
powiedzieć, żeby mieszkał, w jednym z fortów, które rozrzucone były wokół Krakowa. 
Spuścizna po czasach nieboszczki Austrii. Tak czy siak, do wchodzenia też była mu 
potrzebna drabina.
Przypominam sobie, jak ów mędrzec dzielił się swymi uwagami z młodymi ludźmi. 
Trafiłem na jego - nazwijmy to - wykład, gdy wypowiadał się na temat rzeźby współczesnej, 
umieszczonej w krakowskim plenerze Plant.

Adam Ziemianin

fot. B. Kucharek

Z drabiną
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- Patrzcie, państwo - mówił, ani na chwilę nie rozstając się ze swoją drabiniastą i pełną' 

wysublimowanych szczebli przyjaciółką - przecież tu wyraźnie zachwiana jest proporcja. 

Nie mówiąc o środku ciężkości, który też jest źle wyważony. Podstawa tej rzeźby jest zbyt 

ciężka i masywna, a dźwiga zaledwie drobną, żeby nie powiedzieć, ulotną konstrukcję 

rzeźbiarską. I po co to obciążenie? Wiatrak i skrzydła wykonane są z mosiądzu, a sama bryła 

- można by rzec - z kruchego piernika toruńskiego. To zamula rzeczywistość i pasuje jak 

pięść do nosa! Rzeźbiarz musiał się szaleju najeść, żeby coś takiego wymyślić. To obraża 

moją osobowość i wypacza podstawowe zasady estetyki oraz logiczności sztuki. Na 

pohybel z takim artystą! Albo niech się potnie na polu sztuki żyletką „Pol-silver”, którą w 

kiosku można kupić!

I oto znów wkroczyliśmy w kolejny Nowy Rok. Jak zawsze zadajemy sobie pytanie
jaki on będzie? Czy spełni  nasze nadzieje jakie  wiążemy z jego przyjściem?
Nikt na to pytanie nie jest w stanie w tej chwili odpowiedzieć. Ocenimy go znowu
po raz piętnasty w przyszłym roku. Postaramy się dotrwać do tego momentu.
                                                                                 A więc  D o s i e g o  r o k u !      BK

Henryk Cebula - grafiki:
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Zasłyszane lewym uchem, 

     czyli kronika towarzyska:

Wieści ze Zwisu i  okolic zasłyszane przez 
Nadredaktora  B. K.

Do naszej uroczej kawiarenki powróciła wystawa portretów bywalców autorstwa
Tomasza Kaisera  symbolizująca powrót  do dawnych czasów.
        
Dzięki uprzejmości właścicieli  Księgarni Muzycznej „Kurant” w Rynku Głównym
istnieje możliwość odbioru  tam egzemplarzy naszej gazetki. Dziękujemy.
        
Przekazujemy wyrazy uznania wszystkim bywalcom  będącym na pierwszej linii
walki z pandemią. Kaszubi! I Szwedzi! Trzymajcie się!
        
„Pełni Zdrowia życzę i mocy do nieustannego pełnienia istotnych funkcji społecznych
n.p. Świętego Mikołaja względnie Aniołka i innych, w zależności od specjalizacji,
profilu genetycznego lub skłonności „ Paweł Rogowski (Szwecja)
         
Trzymamy mocno kciuki za powrót do zdrowia Andrzeja Z. i Wita J.
Czekamy na Was w naszym bistro!
        
Nasz zvisowy poeta Adam K. naliczył na trasie Pl.Św. Ducha-Grodzka- linia G-H-
linia A-B- linia C-D -Wiślna – 17 osób. Kraków liczy około 800 tys. mieszkańców.
        
W związku z uwagami , że  w NTV pokazujemy zdjęcia tych samych osób , 
informujemy że większość ich pochodz z godzin okołopołudniowych. Jest to ulubiony 
czas odwiedzin „Vis a Vis” określonej  grupki bywalców. Tzw. „Nocna zmiana” 
chętnie publikuje zdjęcia ze swych spotkań na facebooku ale nie udostępnia ich 
redakcji. Jesteśmy zdani na siebie.
          

 W ostatnim dniu listopada odbyła się „tajna „ próba      
otwarcia  Zvisu po okresie pandemii. W  próbie 
uczestniczyła dozwolona przez rząd liczba osób ze  
ścisłego grona bywalców. Po próbie podano kawę.

      Fraszki krakowskie Leszka Maruty z tomiku „Ogniem i skeczem”:
          „ Monarchia austro-węgierska                                „ Gabinet cieni”
                  naszym   wzorem”
            Aby położyć kres nienawiści,                       Nic się na lepsze w kraju nie odmieni,
            Niechaj się pomysł poniższy ziści:               Póki nie stworzymy „gabinetu cieni”
            Prawica weźmie  p o ł o w ę kraju,               Lecz nie z Polaków! Idea się ziści,
            Lewica  resztę. Będzie jak w raju!                Gdy do nas dotrą  konserwatyści!

Gazetkę wsparli: Wit Jaworski (100). Dziękujemy
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Ona jest wśród kamieni 
Rwącym światłem strumyka 
Wiewiórkami po drzewach 
Po gałęziach pomyka 
Ona iskrą w kamieniu 
Ona mlekiem w orzeszku 
Ona świata ciekawa 
Jak miedziany grosik w mieszku

Ta nasza młodość z kości i krwi 
Ta nasza młodość co z czasu kpi 
Co nie ustoi w miejscu zbyt długo 
Ona co pierwszą jest potem drugą 
Ta nasza młodość, ten szczęsny czas 
Ta para skrzydeł zwiniętych w nas

Ona kwiatem we włosach 
Octem w jabłkach jest pierwszym 
Gorzką pianą na piwie 
W świata gwarnej oberży.
Buntem jest niespełnionym 
Co na serce umiera 
Ona tylko to daje 
Co innemu zabiera

Ta nasza młodość z kości i krwi 
Ta nasza młodość co z czasu kpi 
Co nie ustoi w miejscu zbyt długo 
Ona co pierwszą jest potem drugą 
Ta nasza młodość, ten szczęsny czas 
Ta para skrzydeł zwiniętych w nas

Słowa: Tadeusz Śliwiak 
Muzyka: Zygmunt Konieczny 
Wykonanie: Halina Wyrodek

TA NASZA MŁODOŚĆ

Za oknem „ósemki”
Nie ma już Barcelony 
Rozjechała się na razie 
W krakowskim krajobrazie 
Jak sen jakiś zamglony

Zmiotło ją do czysta 
Że tylko dzikie koty 
Grasują na jej gruzach 
I próbują bałamucić myszy 
Archiwistki tamtej epoki 
Żeby puściły tamtą farbę 
Bo senne wracają pomroki

A pan Jasio piwo roznosi 
Zabawia niebieskich gości 
I wciąż króluje tu na przemian 
Raz Żywiec a raz Okocim

Pan Jasio w głowie liczy 
I zawsze mu się zgadza kasa 
Ale gdy reszty nie wyda 
To w grobie się przewraca

BARCELONA

Adam Ziemianin

fot. B. Kucharek

DWIE „LEGENDY”

fot. archiwum
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fot: B. Kańska - Bielak

Lesław Pizło

Biurko mojego Dziadka - 5

Nasz nieoceniony Nadredaktor w swojej rubryczce 
odnotowuje różne święta nietypowe. Czasem zabawne, 
czasem dziwne. Ciekaw jestem czy dostrzeże, przypadający 
w drugi poniedziałek stycznia „Międzynarodowy Dzień 
Sprzątania Biurka”. W tym roku wypada to 11 stycznia. 
Okazja do tego, żeby zająć się samym meblem, a nie tylko 
jego zawartością, o której piszę od jakiegoś czasu.
   Otóż tytułowy mebel, czyli biurko mojego Dziadka, to był wielki dębowy grzmot z 
kolumienkami, rzeźbionymi filarkami pokryty czarną politurą. Zwieńczony półką na 
podręczne książki i zegarem. Dźwięk wybijanych przezeń godzin i „połówek” pamiętam do 
dziś. Był wyjątkowo piękny. Konstruktor tego urządzenia musiał mieć, prócz umiejętności 
technicznych, wrażliwe ucho. Boleję nad tym, że obecnie stoi, zepsuty, na szafie mojego 
siostrzeńca nie spełniając tego do czego był powołany.   Prócz tego marmurowy garnitur z 
przyborami do pisania (postument na kałamarze, pióra i ołówki, przycisk do papieru i 
bibularz) Zawierał liczne szufladki i schowki. Przypominał gotycki ołtarz, ale pomimo tego 
Dziadkowi służył do pracy przez kilkadziesiąt lat. Jakże owocnej w jego przypadku. Pod 
koniec życia, gdy zdrowie i okoliczności nie pozwalały mu na aktywność zawodową nadal 
tkwił przy nim przez większość dnia. Tak był z nim zrośnięty. Stanowili nierozłączną całość. 
   Sądzę, że wspomniane na wstępie święto spotkałoby się u niego z zupełnym 
niezrozumieniem. Jakie sprzątanie !? W obrębie tej świątyni zawsze panował nienaganny 
porządek. Wszystko było na swoim miejscu, tym samym od lat. Żadnych zbędnych 
przedmiotów, każda potrzebna rzecz w zasięgu ręki. Kontrola nad swoim miejscem pracy, 
jakże ułatwiająca życie, doprowadzona do perfekcji. Wątpię czy Dziadzio słyszał o 
zasadach Feng Shui i planowaniu przestrzeni, ale twierdził, że bałagan powoduje blokadę 
energii i umysłu. Czyli doszedł do tych mądrości samodzielnie i co ważniejsze stosował je z 
powodzeniem. Co jak sądzę, oznacza to samo.
      Ale przejdźmy do współczesności, do obecnych realiów. Po pierwsze trudno nazwać 
biurkiem cztery płyty wiórowe  byle jak skręcone a pretendujące do tego miana. Po wtóre na 
tym, byle jakim meblu  pośród stert papierzysków, segregatorów, zupełnie zbędnych 
akcesoriów, niedopitych kubków po kawie i resztek pizzy stoi komputer, a współczesny 
użytkownik i sprawca tego stanu rzeczy, wznosi modły do nieba, że skoro w jego 
mniemaniu, bałagan robi się sam, to i porządek winien brać z niego przykład i też się 
samoczynnie zrobić. A najdziwniejsze jest to, że  współczesny inteligent obeznany ze 
zdobyczami nauki ma świadomość, że na jednym centymetrze kwadratowym żyje sobie 3-4 
tys. bakterii. Natomiast wg. dzisiejszych badań przeciętny publiczny wychodek jest 
sprzątany dużo częściej niż blat przecietnego biurka czy też klawiatura   komputera. A ład i 
porządek nie są jego wrogami lecz wprost przeciwpołożnie. Mam nieodparte wrażenie, że 
ów bałagan jest wśród młodych istot powodem do dumy. Mówi, w ich mniemaniu,  o  
niezależności i artystycznej duszy. Myślę, że wątpię, jak mawiał p. Teofil Piecyk, bohater 
wiechowskich felietonów.
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   Pewnego rodzaju kompromisem  było biurko 
typu amerykańskiego. Znakomicie zagos-
podarowana przestrzeń, którą można było 
zamknąć żaluzją, zabezpieczoną zamkiem 
szyfrowym  i wymyślnym kluczykiem. Do tego 
okazała nadbudówka biblioteczna. Zawsze było 
przedmiotem mojego, nigdy niespełnionego 
pożądania. Do dziś mam w oczach ten cudowny 
mebel i siedzącego przy nim, bez żadnej potrzeby 
wujka Władka. Siedział przy nim bez sensu, gdyż 
dawno był emerytem i nie miał żadnego zajęcia. Tak, z wieloletniego przyzwyczajenia. 
   Przeciwieństwem tych okazałych mebli były biureczka damskie i sepety. Często były 
prawdziwymi arcydziełami sztuki stolarskiej. No ale nie służyły one do poważnej pracy, 
zarezerwowanej dla mężczyzn, tylko stanowiły ozdobę buduaru, przy którym pani mogła 
skreślić kilka słów na bilecie wizytowym, względnie napisać liścik do ukochanego. Liczne 
szufladki i schowki kryły korespondencję, biżuterię i inne drogie sercu  właścicielki 
drobiazgi. 

   Na koniec polecam uwadze czytelników pewną 
osobliwość z tego zakresu. Otóż w Domku 
loretańskim przy kościele OO Kapucynów w 
Krakowie, jest ołtarz, którego centralną częścią jest 
przecudnej urody hebanowe, bogato zdobione 
intarsjami i miniaturami biureczko (czy też kabinet ) 
należące do króla Jana III Sobieskiego. Zacnym 
zakonnikom podarował je jego syn Jakub. Teraz 
służy jako tabernakulum w tym przybytku.

Miło nam donieść, że  Jury XIV Międzynarodowego Festiwalu 
Gombrowiczowskiego odbywającego się w Teatrze 
Powszechnymim. Jana Kochanowskiego w Radomiu doceniło 
spektakl Teatru"Bagatela"  "Dialogi Polskie" w reżyserii 
Mikołaja Grabowskiego nagradzając Urszulę Grabowską za 
rolę, i  Zygmunta Koniecznego za muzykę do tego spektaklu.
                        Gratulujemy
                                                Redakcja gazetki "Vis a Vis"

Informacja
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fot. B. Kucharek

Zbigniew Bajka

Genius – to w dawnym Rzymie półbóg, kierujący losem 
mężczyzny, obdarzał go płodnością, przynosił szczęście; 
żeńskim odpowiednikiem była Junona. Ten starożytny 
anioł-stróż rodził się wraz z mężczyzną i trwał przy nim aż 
do śmierci. W czasach późniejszych zaczęto go określać 
jako „ducha opiekuńczego”. Jednak poza „geniusem” 
indywidualnym, także w starożytnym Rzymie pojawił się 
zbiorowy, czego przykładem jest „genius populi Romani”, 
czyli „duch opiekuńczy całego ludu rzymskiego”, jego 

upostaciowanie pojawiło się na rzymskich monetach; przedstawiano go z paterą i rogiem 
obfitości, czasem u stóp miał ołtarz. 
Potem namieszali trochę filozofowie greccy, przez nich pojawił się podział na dobrego, czyli 
białego geniusza (genius albus) i czarnego, czyli złego (genius ater). Ale mamy też do 
czynienia z odniesieniem do tego, co szybko płynie, czyli z duchem czasu, czasem wieku 
(genius saeculi). W dzisiejszym eseiku interesuje nas inne pojęcie – „genius loci” odnoszące 
się do skupiska ludzi np. miasta, a także konkretnego miejsca. Jest więc duch władający, 
opiekujący się naszym Krakowem, ale także konkretnym miejscem jak np. urocza 
cukierenka Vis a Vis, w chwili kiedy piszę, zamknięta wraz z duchami jej dawnych 
bywalców na razie na czas ograniczony pandemią. Powiedzmy też odważnie, że obdarzona 
GL nasza kawiarenka gościła w swoim wnętrzu, a czasem pod pobliską akacją, osoby, które 
skłonni byliśmy uważać za geniuszy (ten sam źrodłosłów – człowiek niezwykle 
utalentowany, genialny).  Rzadko używamy słowa „genialny” w stosunku do osób nam 
znanych, spotykanych często, bardziej bezpieczne jest dla nas słowo (bardzo) 
„utalentowany”. Tacy ludzie nawiedzali i nadal nawiedzają pub VaV, oni też budują image i 
klimat tego miejsca. Nieprzypadkowo lokowane są tutaj wydarzenia rozgrywające się na 
stronach książek, w publikacjach,  nawet w filmach, nieprzypadkowo w różnych cenionych 
przewodnikach dotyczących Krakowa, pojawia się Zwis, jako miejsce, które warto 
nawiedzić. Przed pubem mamy pomnik genialnego Mistrza Kabaretu, który tu przez lat parę 
przebywał praktycznie codziennie, tu co jakiś czas wpada na kawę ten, który spowodował 
powstanie tego pomnika, a którego uważa się za genialnego twórcę muzyki filmowej. Na 
kawkę i lampkę czerwonego wina wpada kompozytor Zygmunt, o którym Ewa Demarczyk 
w wywiadzie (rozmawiał z nią Edward Miszczak) powiedziała, że tworzył genialna muzykę, 
ergo był genialny. Jako osobnik bawiący w tym pięknym lokalu od dnia jego poczęcia i na 
razie nie uważający się za geniusza (może pośmiertnie) spotykałem w Zwisie ludzi różnych 
profesji, a o których nie tylko ja mówiłem, czy mówię – genialni.
Powiecie – genius loci – jakiś duch opiekuńczy krąży nad tym miejscem. Ja też tak myślę, ale 
sądzę też, że koledzy tego ducha, opiekujący się konkretnymi ludźmi - genialnymi / 
utalentowanymi, kierowali  ich do naszego Zwisu.  Dzięki nim, dzięki temu dobremu 
duchowi, przebywanie w Zwisie nas ubogacało i ubogaca nadal, że użyję słowa 
wprowadzonego w szerszy obieg przez naszego świętego JPII. Czujemy to wyraźnie, a teraz 

GENIUS LOCI
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Kika Szaszkiewiczowa - „makatki”

w czasie pandemii, pozbawieni naszego „miejsca stałych schadzek”, odczuwamy to bardzo 
mocno, jakby nas okaleczono, pozbawiono czegoś bardzo ważnego w naszym życiu.
Lecz ten dobry duch czuwa nad naszą gazetką przez te kilkanaście lat, czuwa nad jej 
zespołem redakcyjnym na czele z wybitnym, ocierającym się mocno o genialność, 
nadredem Bogusławem. Zwis zamknięty, ale MY trwamy, bo co miesiąc mamy naszą 
gazetkę.
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Ladislav Volko

Liścik z Bratysławy nr: 74

fot: N. Pazdej

Kultura audiowizualna jest bardzo dobrym przykładem 

formalnej i nie tylko formalnej współpracy, przyjażni i 

bezpośrednich stosunków poszczególnych osób, między 

Polską i Słowacją. Międzynarodowy Festiwal Filmów 

Krótkometrażowych w Krakowie od 2001 nazwany Krakowskim Festiwalem Filmowym. 

Jego trzon stanowią cztery równorzędne konkursy: dokumentalny, krótkometrażowy, 

polski, oraz muzycznych dokumentów DocFilmMusic i który w tym roku świętował 60-

lecie, był przez długie lata socjalizmu, przestrzenią wolności zwłaszcza dla filmowców i 

publicystów z takich krajów jak Czechosłowacja, Rumunia, Bułgaria, NRD, Węgry, 

chociaż bratankowie węgierscy cieszyli się życiem w systemie, który nazwano 

gulaszowym socjalizmem. System był bardziej otwarty na Zachód, ideologicznie, podobnie 

jak w tym czasie w Polsce nie był tak sztywny jak u nas czy w NRD. Koledzy z Zachodu 

znów mogli podziwiać nasze filmy, rozmawiać z nami przy polskiej wódce i innych 

trunkach. Na festiwalu była zawsze wspaniała atmosfera, dużo dyskutowano na różnych 

forach, rozmawiano na różne tematy, powstawały ciekawe inicjatywy. Wie o tym swoje 

również Adam Komorowski. Przypomniałem sobie to wszystko nie tak dawno, kiedy 

przygotowywałem referat na temat  Polskich inspiracji Martina Slivku (1929 – 2002). Mój 

przyjaciel, świetny dokumentalista, etnolog zajmujący się autentyczną słowacką ludową 

kulturą. Jedna profesja uzupełniała drugą. Absolwent FAMU (Akademia Filmowa w 

Pradze) u Prof. Karola Plicku, z podobnym życiorysem, który został jego guru na całe życie 

i któremu poświęcił filmy i książki. Był również absolwentem etnografii i folklorystyki na 

Uniwersytecie Karola w Pradze. Martin Slivka pochodzi ze Spiša, gdzie kontakty z 

Polakami i góralami (tutejszymi) po obu stronach, były na codziennym porządku. Ożenił się 

z góralką z Małej Frankowej, córką znaczącego polityka I-szej Republiki Słowackiej Pawła 

Čarnogurskiego, który po zniszczeniu Warszawy pomagał polskim politykom przedostać 

się na Węgry, za co otrzymał odznaczenia jeszcze od emigracyjnego rządu polskiego i ja mu 

jedno z nich przywiozłem z Paryża od Redaktora Jerzego Giedroycia. Martin w Pradze na 

studiach miał kilku polskich przyjaciół, m.in. świetnego operatora Staszka Niedbalskiego, 

który na przykład współpracował z Kazimierzem Karabaszem w 16-tu filmach. Na 

Słowacji współpracował z reżyserem Dušanom Hanákiem na filmie Msza (1967). Martin 

Slivka otrzymał Złotego smoka za swój debiut Voda i praca (1963) na krakowskim 

festiwalu. W 1968 roku został członkiem międzynarodowego jury krakowskiego festiwalu i 
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jak pisze nasz wspólny przyjaciel, publicysta filmowy, w tym czasie sekretarz owego jury 

Władysław Sobecki, należał do najbardziej aktywnych czlonków poważnego gremium 

znanych reżyserów i krytyków. Całe życie pracował jako filmowiec, naukowiec, inspirator 

różnych przedsięwzięć i póżniej jako pedagog na VŠMU (Wyższa Szkoła Sztuk 

Muzycznych)v Bratysławie, gdzie założył Fakultet filmowy i został jego pierwszym 

dziekanem. Jest również ojcem festiwalu filmów etnograficznyych i antropologicznych 

Etnofilm Čadca. Jego orientacja na film polski, książki i artykuły o nim, kontakty z twócami i 

naukowcami była na  porządku dziennym. Przynosiłem mu publikacje, podczas moich 

studiów, z Krakowa i z Warszawy. W każdym liście do swoich polskich przyjaciół pisał o 

jakie publikacje prosi. Był dobrze zorientowany jakie książki z humanistyki się ukażą w 

Polsce. W 1966 roku zrealizował dokument Ikony do którego muzykę przygotował 

Krzysztof Penderecki. Z mnóstwa jego filmów należy przypomnieć 13 odcinkowy film 

Dzieci wiatru (1989-90) o Cyganach w Europie. Znał takich znawców kultury i żacia 

Cyyganów jak Andrzej Mirga, Lech Mróz czy Adama Bartosz. W 1997 roku pobywał w 

Sejnach w programie Camera Pro Minoritate. Póżniej na wystawie p.t. Spisz w 

Krakowie...nakręcił film o kulturze ludowej Łużyckich Serbów...itd., itp....dopiero po 

śmierci ukazało się „dzieło jego życia“, jak mawiał, Slovenské ľudové divadlo (Słowacki 

teatr ludowy, 2002) 

...odszedł, a Jego dzieła filmowca i etnografa są wielką inspiracją dla nas wszystkich.

„Zakapiory bieszczadzkie” - H. Cebuli

Zenek Nadolski (hipis z Zawadki)Bieszczadnik
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Wczoraj zjadłem obiad. Wcześniej dostałem zaproszenie, 
w którym było napisane, że zapraszają mnie na obiad. 
Zaproszenie przyjąłem. Starałem się dobrze przygotować, 
przez kilka dni wcześniejszych mało jadłem. Dążyłem do 
oczyszczenia organizmu. Zapowiedziano, że jedzenie 
połączone będzie z rozmową. Chyba nawet z dyskusją. 
Wydało mi się to pomysłem ryzykownym. Ja zamierzałem 
skoncentrować się na drugim daniu. Niech rozmawiają inni, nie będę przeszkadzał. Okazało 
się jednak, że mam zacząć wspólną rozmowę, która może być dyskusją. Zaproponowałem, 
że zajmę nie więcej niż pięć minut. Powiedziano mi, że powinno być dłużej. Przyrzekłem 
zatem, że wypowiem kilka słów więcej, ale zajmą one nie więcej niż dwie godziny. Gdy to 
oznajmiłem, przy stole zapadła cisza. Poczułem powagę sytuacji i siłę oczekiwań. Zadanie 
spełniłem, wystarczyło mi dwadzieścia minut. To był akurat czas przystawki. Tworzyła ją 
dobra kompozycja sałatki z elementami zielonymi, czerwonymi i żółtymi. Smakowicie 
wyglądała. Nie sprawdziłem językiem, ustami też nie. Szybko minęła zupa, przy drugim 
daniu skoncentrowałem się na talerzu. Zrezygnowałem z deseru. Czułem jak zasypiam. 
Robiło się przyjemnie i pożytecznie. Spojrzałem wokół. Kilka osób już drzemało. Umieli to 
robić, korpus utrzymywali w pionie. Tylko czasami opuszczali głowę, odbijali ją o talerz, 
podnosili i nadal uczestniczyli w dyskusji. Talerze były duże i płaskie. Funkcjonalne. Często 
je zmieniali, żeby nie brudziły czoła odbijanych od nich twarzy. Poprosiłem kelnera o kawę. 
Dużą i mocną. Siedziałem nadal.
Rozejrzałem się wokół. Stoły tworzyły okrąg, który miał kształt prostokąta. W środku 
uformowano pustą przestrzeń przeznaczoną dla chodzących na czworakach. W każdej 
restauracji tacy bywają. W tej sali ich nie było. Nie wiem dlaczego. Na dwóch ścianach, a 
zwłaszcza na jednej wisiały obrazki. Nie różniły się od pustych przestrzeni. Były też okna 
oraz firanki. Co pewien czas pojawiali się kelnerzy oraz kelnerka. Rozpoznałem ją po uroku 
osobistym. Oni takiego nie mieli. Kelnerzy przynosili talerze, zabierali talerze oraz 
nalewali. Płynem wypełniali kieliszki. Wybrałem w kolorze czerwonym. Obok talerzy stały 
czarne urządzenia. To były mikrofony. Należało do nich mówić. Ja przeniosłem ze swojego 
talerza pomidor i nabiłem go na końcówkę mikrofonu. W ten sposób sprawiałem wrażenie, 
że ciągle zabieram głos: czerwony kolor urządzenia sygnalizuje jego aktywność. Moją 
również. Byłem zadowolony ze swojej przebiegłości. Rzadki wyraz inteligencji, której nie 
mam, o czym zapewniali mnie w szkole. Starałem się policzyć, ile osób siedzi. Wyszło mi, 
że kilkanaście. Przy pierwszym daniu dochodziło do dwudziestki. Przy drugim znaczenia 
nabrała jakość. Po kilku godzinach obiad się kończył. Przypomniałem sobie, o czym 
rozmawialiśmy. O tym, że trzeba się opiekować, choć tego nie należy tak nazywać. Nie 
usłyszałem jak albo zapomniałem. Utkwiła mi w głowie jedna myśl: to co dla nas jest 
potrzebne, nie jest możliwe. To była myśl cudza, zasłyszana. Ja uważam inaczej. Przed 
wyjściem z sali wstaliśmy. Na twarzach innych zauważyłem zadowolenie. Swojej twarzy 
nie widziałem. Unikam luster. Nie zawsze mi się to udaje, ostatnio takie duże pomyliłem z 

Obiad z rozmową

Paweł Kozłowski
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drzwiami. Wkrótce znalazłem się na zewnątrz. Umiejętnie ominąłem drzewo. Stało na 
środku. Granitowa kostka tworząca chodnik nakazywała ostrożność. Ruchy miałem wolne. 
Dyskretnie paliły się niektóre latarnie, dzięki nim wieczór wyraźnie odróżniał się od dnia. 
Na ulicy stały samochody, bo nie mogły jechać. Obok szło kilka osób. Nie wiem dlaczego. 
Po jednej stronie ulicy był otwarty sklep ze spodniami. Po drugiej z zegarkami. 
Sprawdziłem, czy mam na sobie tego rodzaju urządzenia. Miałem. Zapięte. Zaprosił mnie 
do siebie przyjaciel. Mieszka obok. U niego kontynuowaliśmy obiad. Przekształcił się w 
podwieczorek i zetknął z kolacją.
                                                                                 05.12.2013 r. godz. 17.07 Pada śnieg

Słyszę jakieś kroki. Ktoś idzie. Boję się, kiedy ktoś chodzi. Wciskam się mocniej w podłoże i 
chcę zasnąć. Nie mogę. Znam wszystkie kroki. Wolniejsze są potężne i bardziej 
niebezpieczne. Najmniej boję się biegania. Kiedy człowiek biegnie, długość kroku wynosi 
przeszło metr. To mniejsze zagrożenie niż spacer. Dzisiaj niedziela, dzień grozy. Nikomu się 
nie spieszy, pogoda dość ładna, całe rodziny na spacerach. Znowu idą. Boże, jak blisko! Oh! 
Udało się jeszcze tym razem, choć było gorąco. Teraz ktoś biegnie. Dzisiaj? Niech biegnie. 
Nareszcie chwila wytchnienia, bez nerwowego wyczekiwania. Spieszy się. Pewnie na 
randkę, albo do pociągu. Jeszcze z dziesięć solidnych susów i już będę poza zasięgiem, na 
następnym nasłuchu. Jeszcze pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, o Bo...
Każdy krok ludzki jest niebezpieczny dla życia mrówki - dopisano już innym charakterem 
pisma.

 Niedokończony pamiętnik

„Zakapiory bieszczadzkie” - H. Cebuli

Franciszek  G. Bogumił Socha (rzeźbiarz)
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 Droga do raju cz. 36

 Marek Michalak 

Droga do raju przez......

zakład szewski

31-go stycznia 2021 roku mija pięć lat kiedy to Janusz 
Muniak odczekawszy przysłowiowe pół roku dotarł do 
swojej lepszej połowy. Nie twierdzę, że jest to  reguła to 
pół roku – ale słyszałem wiele razy, że po długim byciu 
szczęśliwym razem jedna strona dogania drugą jakoś tak 
po pół roku.
  Ostatnie miesiące były dla Janusza dość trudne. Często 
dosiadał się do mnie w ogródku „Zvisu” na krótką pogawędkę przy lampce czerwonego 
wina lub wieczornej kawie, zanim poszedł na „dyżur” do swojego ukochanego  Jazz Clubu 
„U Muniaka”.
Zawsze znajdowały się tematy z przeszłości niejednokrotnie wzbudzając śmiech.
Podczas jednej z takich pogawędek odważyłem się spytać Go, czy pamięta taki epizod ze 
mną , który miał miejsce podczas Festiwalu Jazz nad Odrą. O którym epizodzie mówisz, 
zapytał słusznie. Na  początku lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia stał się bardzo 
modny Free Jazz. Nie brakło tego stylu również na Festiwalu we Wrocławiu. 
Giganci z zagranicy jak i polscy, bez mała w całości opanowali Festiwal, włącznie  z jam 
sessions. Ruszyłem i ja- młody szczaw na scenę. Cieszyło mnie, że mogę tak bez  ładu i 
składu grać luźne dźwięki wierząc w ich sens we free jazzie. Zakończyłem swoje  solówki. 
Pewnie były i brawa,  ale dla mnie było ważne, że zaistniałem w tego rodzaju jazzie. 
Przechodząc obok Janusza musiałem się zatrzymać. Złapał mnie za rękaw i zapytał, a ty 
szewczyku może byś się zapisał na terminowanie u szewca zamiast „tak” grać na puzonie.
Stałem chwilę jak wryty. Po jakimś czasie uświadomiłem sobie, jak mnie ośmieszył. Rana 
głęboka, kłuta ciągle była otwarta i ponad czterdzieści lat nie chciała się zagoić.  Zapytany 
po tylu latach, czy coś takiego pamięta, stwierdził , że nie. Zapytałem więc  dlaczego wysłał 
mnie do szewca. Chwila ciszy i słyszę. Może tylko tak musiałem tobie tylko tak dosadnie 
wyrazić byś w ten free jazz nie brnął i trzymał się tego co już wtedy świetnie ci szło; to 
znaczy grać stylowo jazz tradycyjny.
W jednej sekundzie rana znikła. Świat wokół mnie w jednej chwili stał się rajem. Szczęśliwy 
na odchodne usłyszałem. Cieszę się, że doprowadzając cię wtedy do  „szewskiej pasji” nie 
zawiodłeś mnie. Udało się nam jeszcze kilka kaw i lampek wina razem wypić, ale 
zauważyłem, że coraz częściej jego oczy i myśli odbiegały od naszego stolika. Jestem 
pewien , że w stronę raju, gdzie już czekała na Janusza  Jego Ania.

PS. Gdybym się uparł, to proste buty skórzane dla trampa  też mogę uszyć; mając 
          potrzebny sprzęt  i artykuły , a zwłaszcza  „impregnator”.


