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JAKUB KORNHAUSER

Siedemdziesiąt wspomnień z tatą 

1. Pamiętam, jak obwiązałeś sobie głowę szalikiem i chodziłeś tak przez 
parę godzin (aż kompletnie zapomniałeś, co masz na głowie).

2. Pamiętam Twoją jaskrawozieloną marynarkę z kolorowymi nitkami, któ-
ra budziła zazdrość nawet Jerzego Illga.

3. Pamiętam też Twoją granatową bluzę (bez kołnierza), którą zakładałeś 
po domu i wybierając się na wycieczki rowerowe.

4. Pamiętam Twój rower, biały, turystyczny, z komisu, z gigantycznym 
posrebrzanym dzwonkiem, na którym wygrawerowano sceny rodzajowe: ja-
kieś postaci zrywające owoce z drzewa czy grające w szachy. Tego akurat nie 
pamiętam.

5. Pamiętam, że to była damka i że miała bagażnik, dynamo i strasznie 
klekotała. I że w komisie wmówili Ci, że sprowadzono ją z Indii.

6. Pamiętam, jak raz wróciłeś z wycieczki cały poharatany, z nogawkami 
w strzępach, twierdząc, że wjechałeś rowerem do rzeki.

7. Pamiętam, że nosiłeś skarpetki z trupimi główkami. Albo szkieletami? 
I że zauważyli to Twoi studenci.

8. Pamiętam, że raz podczas zajęć wpadłeś pod stół i wszyscy studenci Cię 
szukali (a przynajmniej pamiętam, że mi to opowiadałeś).

9. Pamiętam, że za bony świąteczne z uczelni kupiłeś dwa termosy i koszu-
lę, w której nigdy nie chodziłeś, bo – jak stwierdziłeś – była z plastiku.
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10. Pamiętam, że zawsze zaśmiewałeś się podczas oglądania kolejnych 
powtórek Rejsu i filmów Barei. 

11. Pamiętam, jak powiedziałeś po obejrzeniu Lisbon Story Wima Wender-
sa: „Taki film to sam chciałbym nakręcić”.

12. Pamiętam bezsenne noce, gdy oglądałeś w telewizji Sachę Barona 
Cohena w serii komediowej Da Ali G Show.

13. Pamiętam, że jednak najczęściej oglądałeś turnieje sumo.

14. Pamiętam, jak tłumaczyłeś mi różnicę między chwytami oshidashi 
i yorikiri.

15. Pamiętam, że zawsze byłeś po stronie drobnych (a w każdym razie 
drobniejszych niż średnia) sumitów z Mongolii, którzy wydawali się bez szans 
w starciu z gigantami w stylu Musashimaru czy Akebono.

16. Pamiętam, że czasem jednak wygrywali.

17. Pamiętam, jak się na mnie obraziłeś, kiedy powiedziałem, że nie będę 
oglądał półfinału mistrzostw świata w piłce nożnej w 2000 roku (w Korei Po-
łudniowej i Japonii). Pamiętam też, że byliśmy zdegustowani poziomem sę-
dziowania na tych mistrzostwach (i pamiętam Olivera Kahna w niemieckiej 
bramce).

18. Pamiętam, że byłeś etatowym sędzią meczów piłkarskich między kla-
są B (moją) i klasą A (klasą Karola i Jaromira), kiedy byłem w podstawówce. 
Pamiętam, że raz zastąpił Cię tata Pawła, który w drugiej połowie dał mu czer-
woną kartkę, a ten w proteście położył się w kałuży.

19. Pamiętam, że gdy byłem w liceum, raz poszedłeś na wywiadówkę. Co 
prawda pomyliłeś sale i siedziałeś z rodzicami moich kolegów z równoległej 
klasy, ale w ogóle Ci to nie przeszkadzało. Pamiętam, że mnie również nie.
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20. Pamiętam, że grałeś ze mną na komputerze (pamiętam, że był to com-
modore 64!) w którąś z gier piłkarskich. Pamiętam też, że piłkarze byli w niej 
reprezentowani przez kilka poruszających się niezdarnie pikseli. 

21. Pamiętam, że mieliśmy dżojstiki, które często nie chciały działać, za to 
wydawały dziwaczne jęki. Pamiętam, że zawsze bardzo wczuwałeś się w grę 
i że mama strofowała Cię, bo nie chciała, żebyś dostał zawału.

22. Pamiętam, jak co roku jeździliśmy w Tatry. Pamiętam, że byliśmy razem 
na Orlej Perci, a ja miałem wtedy z dziesięć–dwanaście lat i strasznie się bałem. 

23. Pamiętam, że lubiłeś masyw Granatów, który i ja potem polubiłem. 
Choć pamiętam, że nigdy nie potrafiłeś wymienić ich po kolei, a ja potrafiłem, 
ale Ty mi nigdy nie wierzyłeś.

24. Pamiętam Twoją opowieść o tym, jak zjechałeś na pupie ze Żlebu 
Kulczyńskiego.

25. Pamiętam, jak wracając z Krzyżnego, znaleźliśmy w Dolinie Roztoki 
cytrynę, która musiała wypaść z wozu dostarczającego towar do schroniska 
w Dolinie Pięciu Stawów. Wzięliśmy ją ze sobą.

26. Pamiętam, że była u nas przez lata – wcale nie zgniła, tylko zszarzała 
i zrobiło się z niej coś na kształt wydmuszki.

27. Pamiętam też, że w ruinach zamku w Bydlinie znaleźliśmy za to kie-
liszek do wódki z etykietą „Sobieski”, który też wzięliśmy. Pamiętam, że ten 
w ogóle nie zszarzał.

28. Pamiętam, jak zmarzliśmy na wyprawie w masywie Babiej Góry i jak 
później kichałeś w autobusie.

29. Pamiętam, że opowiadałeś wtedy o tym, jak to grałeś w szachy ze Ste-
fanem Niesiołowskim podczas internowania w Jaworzu, a Władysław Barto-
szewski dał Ci swoją szczoteczkę do zębów.
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30. Pamiętam, że nosiłeś okulary przeciwsłoneczne, w których brakowało 
jednego szkiełka.

31. Pamiętam, jak wziąłeś te okulary na nasz wyjazd na wyspę Hvar, gdzie 
było strasznie gorąco, a my całymi dniami chodziliśmy po wydmach wzdłuż 
brzegu. Pamiętam też, że słońce i sól wypaliły nam w T-shirtach białe plamy 
i dziury.

32. Pamiętam, że w nocy nie mogliśmy spać, bo było za gorąco. A gdy 
otwieraliśmy okna, wpadały komary i inne owady, których nie mogliśmy 
rozpoznać. 

33. Pamiętam przezroczystą jaszczurkę, która wchodziła nam do ho-
telowej łazienki przez odpływ w wannie. A cykady wchodziły przez otwór 
wentylacyjny.

34. Pamiętam, jak dziwiłeś się, że na wyspie jest tylu Czechów. Pamiętam, 
że ja dziwiłem się, że tylu jest Czechów, którzy nic nie rozumieją po polsku.

35. Pamiętam nasze wycieczki na Jurę Krakowsko-Częstochowską i że ro-
biliśmy zdjęcia starym canonem, który potem się kompletnie popsuł, bo na 
nim usiadłeś. 

36. Pamiętam, że gdy szliśmy ze Smolenia w kierunku Ogrodzieńca w lip-
cowym upale, zdjąłeś koszulkę. Pamiętam, że w ogóle mnie to nie zdziwiło.

37. Pamiętam za to, że zawsze mnie dziwiło, jak bardzo jesteś owłosiony na 
torsie i rękach i pamiętam też, jak mama mówiła w takich sytuacjach do Ciebie 
frazą z Musierowicz: „Pan kosmaty, proszę taty”.

38. Pamiętam, że w sklepie z tanią odzieżą na dworcu kolejowym w Mysz-
kowie kupiłeś sobie granatową wiatrówkę. Pamiętam, jaki byłeś zadowolony, 
że wytargowałeś dobrą cenę i pamiętam, że nawet parę razy ją założyłeś.

39. Pamiętam, jak uciekł nam spod Okienników Rzędkowickich pekaes 
i musieliśmy iść dziesiątki kilometrów na piechotę. Pamiętam też, że próbo-
waliśmy łapać stopa, ale nic się nie chciało zatrzymać.
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40. Pamiętam za to, że raz czy drugi jechaliśmy stopem, ale zupełnie nie 
mogę sobie przypomnieć, gdzie to było.

41. Pamiętam, że spodobało Ci się w Beskidzie Makowskim i często tam 
wracałeś. I że jeździłeś z mamą do Myślenic nad Rabę. 

42. Pamiętam, że pojechaliśmy razem do Przemyśla i tam się okropnie po-
kłóciliśmy. Pamiętam też, że poszliśmy w dwa przeciwne kierunki i potem nie 
mogliśmy się odnaleźć.

43. Pamiętam też, że w Sandomierzu poszliśmy do pizzerii.

44. Pamiętam, że pizza była koszmarnie niedobra, a Ty powiedziałeś kel-
nerce, żeby pod żadnym pozorem nie nazywała tego czegoś pizzą.

45. Pamiętam, że w tej pizzy ser był na wierzchu, a pod spodem – surowe grzyby.

46. Pamiętam, jak wracałem z Jagodą z Tatr, a Ty umyłeś nam okna i zosta-
wiłeś kartkę z napisem „Witajcie ku nom!”. Nie, raczej napisałeś, że to ja mam 
umyć okna i że dlaczego są takie brudne.

47. Pamiętam, że w niedziele często chodziłeś do Empiku czytywać prasę. 
A rano słuchaliście z mamą radia. I że zawsze wtedy zastanawialiśmy się, czy 
jedziemy na wycieczkę, czy nie.

48. Pamiętam, że najczęściej jeździliśmy. 

49. Pamiętam, że na przełęczy Carchel (wchodziliśmy od strony Zem-
brzyc) powiedziałeś, że politycy powinni się zająć administrowaniem, a nie 
ideologiami.

50. Pamiętam, że na wycieczkach nigdy nie chciałeś nic jeść ani pić. 

51. Pamiętam, jak pojechaliśmy na wyprawę po Europie i zgubiliśmy się 
podczas zwiedzania stadionu Ajaxu w Amsterdamie. Nie mogliśmy się wy-
dostać z podziemnych parkingów, a potem weszliśmy na murawę, uciekając 
przed ochroniarzami.
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52. Pamiętam też, że cały dzień spędziliśmy, jeżdżąc metrem w Paryżu. 
I że w końcu coś się stało z prądem i uwięźliśmy pod ziemią, a oczekiwanie 
na ratunek umilał nam pan z kukiełkami, który urządził w wagoniku teatrzyk.

53. Pamiętam, jak kupiliśmy sobie bagietkę i nosiliśmy ją pod pachą ze 
dwa dni. 

54. Pamiętam, że w końcu musieliśmy ją wyrzucić. Albo zostawiliśmy ją 
w muzeum?

55. Pamiętam, jak kłóciłeś się z pracownikiem McDonalda koło Luwru, któ-
ry według Ciebie zbyt opieszale przygotowywał nam nasze chickenburgery. 
Za to chwaliłeś Turków w Brukseli z ich olbrzymimi pitami z gyrosem.

56. Pamiętam, że zgubiliśmy się również w Luwrze, a także podczas szuka-
nia wejścia na korty Rolanda Garrosa. Pamiętam, jak godzinami krążyliśmy po 
okolicy i dobiegały nas odgłosy odbijanych piłeczek.

57. Pamiętam Twoją minę w Muzeum Van Gogha – w ogóle nie podobały 
Ci się z bliska jego obrazy. 

58. Pamiętam, że zawsze lubiłeś Wróblewskiego i pamiętam rajdy w filco-
wych bamboszach w galerii na Kozińcu, kiedy oglądaliśmy jego tatrzańskie 
pejzaże.

59. Pamiętam, że instruowałeś mnie przy pomocy grzebienia, jak należy 
prawidłowo sikać.

60. Pamiętam też Twoje rysunki, zwłaszcza podobizny zwierząt. Pamię-
tam rysunek kangura ze sterczącym siusiakiem z napisem: „Każdy kangurek 
lubi swój ogórek”.

61. Pamiętam, że miałeś dwie maszyny do pisania i że w jednej nie było 
polskich znaków, za to w drugiej zacinały się klawisze.
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62. Pamiętam adapter, który schowałeś w piwnicy, i winylowe płyty Ben-
ny’ego Goodmana i Raya Charlesa. Pamiętam, że stały tam razem ze starymi 
matchboxami, z których wyrosłem, i nartami Agaty, które wyrosły z niej.

63. Pamiętam, że robiłeś porządki na moim biurku i przestawiałeś wszyst-
kie książki, tak że nie mogłem ich potem odnaleźć (pamiętam też, że zawsze 
zaprzeczałeś, ale potem widywałem Cię, jak ukradkiem podczytujesz niektóre 
z nich).

64. Pamiętam również, że prawie w ogóle nie rozmawialiśmy o książkach. 

65. Pamiętam, że czytałeś tomiki młodych poetów, które Ci się bardzo po-
dobały, ale nie zawsze chciałeś się do tego przyznać.

66. Pamiętam, jak wieczorami rozmawiałeś przez telefon z Piotrem Som-
merem. Pamiętam też, że nie lubiłeś rozmów telefonicznych i że bardzo się 
podczas nich pociłeś.

67. Pamiętam, że kiedyś podczas snu spadli Ci na głowę drewniani żydzi 
z Chmielnika, których dostałeś w prezencie na spotkaniu autorskim i którzy na 
co dzień stali na regale nad Twoim łóżkiem. Pamiętam też, że i mnie spadli oni 
na głowę, ale razem z lampką nocną.

68. Pamiętam, że kiedyś w Przemyślu spaliśmy w małżeńskim łóżku.

69. Pamiętam, że w nocy sturlaliśmy się do dziury pośrodku łóżka i obudzi-
liśmy się pod jedną kołdrą. 

70. Pamiętam, jak opowiadałeś o swoich rozmowach z Allenem Ginsber-
giem. Nie pamiętam za to niczego o Brainardzie ani o Perecu, ani o ekspery-
mentach oulipijskich. 




