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 Niebo marszczy się szarościami – nad rynkiem sunie kilka burych, deszczowych 
chmur. Zaraz lunie!  
– O ile nie zabrali kaloszy i parasola, to zmokną. To znaczy jeżeli przyjdą, bo przecież nie 
wiadomo. Nie pierwszy raz umówili się, a nie przyszli, ale i też nie raz, ani nie dwa razy 
zjawiali się niespodziewanie… – wzdycha prababka.  
– Bo Johann ma sporo na głowie… 
Johann to ojciec Klausa. Kiedy przychodzi, zwykle przynosi dla nas, to jest dla mnie i siostry, 
garść ślazowych cukierków. Cukierki są twarde, lepkie, brązowego koloru. Kiedy sięgamy po 
nie i wyciągamy z papierowej tutki, kleją się nam do palców, pozostawiając słodkie, kleiste, 
pachnące ziołami smugi.  

Ojciec Klausa jest sympatyczny. No i wciąż zagoniony. Nic dziwnego, przecież 
prowadzi w mieście aż dwa zakłady fotograficzne – Helios oraz Am Ring. Ale gdy kto się 
wybiera zrobić zdjęcie, mówi po prostu: ”Idę do Ogermanna” – i już wszystko wiadomo. 
Niedawno i my tam byliśmy. Tata Klausa usadził moją siostrę na ogromnym krześle, obitym 
złoconą skórą i powiada:” Patrz w górę. I bądź grzeczna. I pomyśl, co ty tam widzisz?”.  A 
ona wierci się, kręci i wnet jak nie zacznie podskakiwać, aż jej skacze warkoczyk: ”Pająka! 
Pająka! Pająka!”. Wszyscy w śmiech! Ale fotografię w końcu udało się zrobić.  
– A jednak! To chyba oni! 
Rzeczywiście. Witamy się. Mama podaje herbatę i ciasto. Fajnie jest, kiedy tak gwarno, 
przytulnie, bezpiecznie – a za oknami deszcz, deszcz… Na parapecie i w rynnach gra 
deszczowa orkiestra. 
– Zagrasz nam, smyku? – śmieje się pan Ogermann i Klaus zasiada przy rzeźbionym pianinie. 
Otwiera klapę – zaczyna swój dziecięcy koncert. Zmyślnie gra! Bo Ogermannowie posyłają 
go nie byle gdzie, a na lekcje do prawdziwego mistrza. A tak! Nauczycielem Klausa jest 
wielki Richard Ottinger! Prababka mówi, że Ogermannów musi to słono kosztować, ale 
przecież ich stać. A pan Ottinger to… ho!, ho! Figura! Kompozytor, opiekun słynnej 
Ratiborer Singakademie, no i dyrygent Liedertafel Ratibor… Pod takimi skrzydłami Klaus 
przecież nie może źle grać! 
– A wiesz, co mówił mój nauczyciel? – rozmarza się mały Klaus. 
– No, co? 
– Mówił mi, że muzyka jest jak swobodny wiatr. Nie zna pęt ani granic… Jest wolna i 
nieposkromiona! 
 
     * 
 
 Na Szewskiej jak zwykle ruch! Mężczyźni, gestykulując, śpieszą do swoich zajęć. W 
sklepikach kupi się wszystko: szwarc, mydło, powidło i Bóg wie co jeszcze! Po deszczu ulica 
pachnie przejmującą wilgocią. Kałuże błyszczą jak szkło. 



Tuż-tuż przed synagogą, przechodzi Szoszana Singer, a wiatr gładzi jej szyję i uszy, 
przyozdobione kolczykami z rubinem, nim zapuści żurawia pod koronki sukienki. Wszyscy 
wiedzą, że była niegdyś niebywałą pięknością. Po śmierci pierwszego męża Goldsteina, 
wydała się po raz wtóry za bankiera Singera i żyli sobie szczęśliwie aż do dnia, gdy Baruch, 
ich czteroletni synek zachorował na koklusz. Nie dało się go uratować. Wtedy to, jak 
powiadają, kobiecie pomieszało się w głowie. „Dziwna, szalona ale… jest w niej groza i 
piękno. Trudno to wytłumaczyć” – mruczy czasem prababka. „W jej głowie dzieje się inny 
czas. Ona sądzi, iż nadal jest młodziutką dziewczyną.” – wytłumaczył nam tata. 

Tymczasem Szoszana staje i poprawia kapelusz. Wietrzyk dmucha w jej suknię – lecz 
ona nie przygładza tańcującej materii. Szepce coś – wpierw cichutko, potem głośniej i 
głośniej! Owszem, lubi trajkotać, opowiadać wichrowi siebie.   
– Było mi tak do twarzy w tej granatowej, aksamitnej sukni…I dał mi białe róże sam… kto?, 
oh! nie pamiętam. A róż było trzydzieści i pachniały tak cudnie… 
Szoszana rozkłada ręce, przymyka zwiędłe powieki – poza miejscem i czasem trwa w swej 
iluzorycznej wolności, która jest przywilejem młodych, oddając się na pastwę wiatru. I 
trajkocze, trajkocze! A wicher wciąż pogwizduje i nieuważnie słucha, a potem śpiewnie 
powtarza: „Szoszana, Szoszana, Szoszszszszana…” 
– A róż było trzydzieści. Tak! Dokładnie trzydzieści! I pachniały przecudnie. I trzymały się 
długo w kryształowym wazonie… 
Szoszana uśmiecha się. Jeszcze nie wie, i nie wie tego nikt z nas, że w Kristallnacht upadnie 
na bruk z roztrzaskaną głową z takim samym, niewinnym, nieobecnym uśmiechem.  

Szoszana to znaczy lilia, Szoszana to pączek róży. Jest coraz lżejsza i bledsza. Ma 
osiemdziesiąt sześć lat… 

     * 

 W mieszkaniu Ogermannów jest całe mnóstwo przedmiotów, które budzą ciekawość i 
niekłamany zachwyt mój oraz mej młodszej siostry! Na przykład szafkowy zegar, w którym, 
jeśli wybija godziny, otwiera się mała klapka i wyskakuje z niej drewniana, kolorowa 
wiewiórka. Albo prawdziwy krokodyl – zasuszony i powleczony przeźroczystym lakierem. 
Czy choćby szkatułka z laki – z pozytywką. Jeżeli przekręcisz kluczyk, otwiera się złote 
wieko, wysuwa się cyganka z niedźwiedziem – i w koło tańczą… Ale największy podziw 
budzi niezwykły zbiór. Są to przeróżne płyty, na które ponoć pan Johann wydaje straszne 
pieniądze! Ogermann gromadzi płyty z zacięciem i poświęceniem. Trzyma je w magazynie – 
i jest ich ponoć, jak mówią, ponad osiem tysięcy!!! Czy to prawda – hm… szczerze mówiąc 
nie ma żadnej pewności, ale w jego salonie cała jest nimi wypełniona calusieńka serwantka! 
Po co mu aż tyle płyt? Oj!, to wcale nie tajemnica – Ogermann od dosyć dawna planuje 
poprowadzić w mieście ich sprzedaż. Zamyśla otworzyć sklep z winylowymi płytami – ot, co!  
– Ty i twoje pomysły! Nie wysiedzisz spokojnie! – żartuje nasz ojciec – Mało ci 
fotografowania? Dwa zakłady to przecież urwanie głowy!  
– Muzyka to co innego… 
– No, ale czy znajdziesz czas? Czas nie z gumy! 
– To prawda. Lecz mi na tym zależy, więc jak nie znajdę własnego czasu, to go tobie 
ukradnę! 



Śmieją się. Tata wie, że Ogermanowi przegadać nie sposób. Niech więc robi, jak chce.  
– Wybierz płytę. Pamiętaj, trzymać trzeba ostrożnie, bo pęknie, jeśli upadnie – mówi Klaus 
do mej siostry. 
– Dobrze… 
– To czego będziemy słuchać? 
– Nie wiem… Tyle tu tego… A co ty radzisz? 
– Igora Strawińskiego…? 
– Słuchaliśmy ostatnim razem. 
– To w takim razie powiedzcie, czy wolałybyście Dukea Ellingtona, czy też Louisa 
Armstronga…? 
 – Obydwu. 
– Na raz się nie da – Klaus droczy się z moją siostrą i puszcza jej perskie oko – wybieraj 
zatem co najpierw! 
– To niechaj zagra nam Armstrong… 
 
     * 
 
 Ojciec ma trzy dni przepustki. Zdejmuje czapkę. Czarne, faliste włosy pokryła siatka 
siwizny.  
– Jak długo to jeszcze potrwa? – rozpacza mama. 
– Nie wiem. Ale wiem, że wszystko się kiedyś kończy, dlatego też i wojna musi… 
Ojciec skończył jeść zupę i babcia po chwili z wazy dolewa mu jeszcze kapkę. 
Prababka leży na sofie. Kaszle. Pomarszczone, pocięte nitkami cieniutkich, sinawych żył, 
dłonie trzęsą się. 
– Trzeba mi się pakować. Może by sam święty Jakub wyszedł po mnie na drogę…? 
– Trzeba babce lekarza! – ojciec mówi do matki. 
– Był wczoraj… 
– Ja się nie boję śmierci. – oświadcza sucho prababka – Śmierć jest dobra. Jest przejściem z 
tej gorzkiej ziemi do Bożego królestwa. Do prawdziwej wolności… 
– Niech babka nie mówi takich rzeczy! – denerwuje się ojciec. 
– Może spotkam tam młodą Singer? – prababka zamyśla się, niezniechęcona – Pamiętam ją 
jeszcze z czasów, kiedy była młodziutka. Lubiłyśmy się… 
– Szoszana była żydówką… 
– I co z tego? Niebo nie zna takich podziałów.  
– Owszem, nie zna ich niebo. Niestety wojna je zna… 
Prababka opuszcza wiotkie powieki. W myślach wędruje w przestrzeń jasną, czystą i dobrą. 
Czy wypatruje wśród tłumu w odległym raju niebiańskim znajomej Szoszany Singer? Może 
idą gdzieś razem – piękne, wolne jak wiatr…? 
 
     * 
 
 Przedwczoraj zmarła prababka.  
– Ubywa nam nasze miasto – powiedziała przed śmiercią – Wojna sieje złe żniwo. Tyle 
zmian, tyle zmian… 



I ciągle słyszę te słowa. Brzęczą głucho pod czaszką.  
Ściskam mocniej dłoń siostry. A w głowie coś tak okrutnie, uparcie dudni: ”Ubywa, ubywa, 
ubywa…”  Rzeczywiście – ubywa. Ludzi, zwierząt, przedmiotów… A co jeszcze ubędzie?  

Stoję z siostrą i patrzę. Widzę szare ulice. Na rynku ciągle stoi murowana rorkastla. 
Czy jej kiedyś nie będzie? Czy kiedyś nie będzie… nas? 
 Ktoś mnie chwyta za łokieć. Obracam się, przestraszona. Ach, to przecież Klaus 
Ogermann! Przez moment nie poznałam go. W kurtce po starszym bracie i w męskiej, 
skórzanej czapce z daszkiem, nasuniętej na oczy, wygląda wiele doroślej, niż na swe 
piętnaście lat. Jego twarz nie ma już wyrazu beztroski – łagodne, zabawne zmarszczki w 
kącikach oczu, gdy się śmiał albo marzył,  zastąpiły inne – ostre, wgłębione, pełne bólu i 
troski. 
– Jak sobie radzicie? 
– Prababcia zmarła przedwczoraj… A wy? 
– Mama słaba. Z rodzeństwem staramy się jakoś trzymać, by jej bardziej nie troskać… 
– A… twój tato? 
– Wcielony pod przymusem do wojska… 
– Co takiego? Przecież… on nie jest już w kwiecie wieku…Ileż ma lat? 
– Sześćdziesiąt. 
Klaus spuszcza głowę bezradnie. Zaciska ręce w kieszeniach.  
– Jak długo to jeszcze potrwa? 
Te słowa… Ktoś je wcześniej powiedział. Pewno ktoś w jakimś miejscu wypowiada je co 
dnia… 

Milczymy.  
Gdzieś w głębi miasta rozlega się długie, przeciągłe wycie psa. Wnet wtóruje mu kilka 

innych, ponurych głosów. 
– Czemu te psy tak wyją? – trwoży się młodsza siostra. 
– Ot, wyją sobie. Nie ma się czego bać – pociesza ją Klaus, ale w źrenicach siostry czają się 
ciemne cienie – takie, jak zawsze wtedy, gdy ogarnia ją strach. 
 – Co z nami wszystkimi będzie?  
Klaus naraz odwraca głowę. Nabiera w płuca powietrza i naraz rzuca, jakby się bał czy wahał 
wypowiedzieć: – Wiecie, że front się zbliża… Wnet wkroczy Czerwona Armia. Nie możemy 
tu zostać. Będę musiał wyjechać. To znaczy cała nasza rodzina. A żal. Tak bardzo żal… 
Siostra wyciąga z kieszeni kilka ślazówek – układa na brudnej dłoni. Wkładamy je do ust i 
ssiemy. Jak na sekretny znak, nagle uśmiechamy się nagle. I przez ten krótki moment jest jak 
dawniej. Jak dawniej… 
 
              * 
 
 – Ogermannowie wyjechali – powiedziała mama.  
– Dokąd? 
– A kto to wie? W tych czasach tylko niepewność… 
Popatrzyłyśmy z siostrą na siebie. To prawda, że w ostatnich miesiącach z rodziną 
Ogermannów nie widywaliśmy się zbyt często, ale… Zdało mi się, iż jakby zszarzała i 
skurczyła się przestrzeń.  



Dziwnie pusto i bardzo smutno będzie odtąd bez Klausa. 
Pomagam siostrze zaścielić łóżko, a w myślach krążą jak sępy niezadane pytania. 

Zegar ponuro tyka. 
O tym że mama Klausa umrze z wyczerpania po drodze, że wraz z rodzeństwem 

przyjdzie mu, dźwigając ciężkie bagaże, przewędrować aż sześćset mil, nim natrafi się pociąg 
jadący w stronę Bawarii, dowiemy się już po latach… Że przez Czerwony Krzyż odnajdzie 
swojego ojca. Że kiedyś Klaus dotrze do Nürnberg, gdzie będzie się nareszcie mógł zajmować 
muzyką. Że zachwyci go jazz – i to w nim znajdzie wreszcie krainę śnionej wolności, 
bezkresną, bo przecież muzyka nie zna pęt ani granic. Że w 1959 roku wyemigruje do 
Nowego Jorku, gdzie jego talent rozbłyśnie, a potem Stany Zjednoczone otworzą dla niego 
swoje podwoje, gdzie nawiąże współpracę z Antônio Carlosem Jobim, potem z Frankiem 
Sinatrą, Billem Evansem, Billie Holiday, Stanem Getzem i sławną Barbarą Streisand. Że w 
2010 roku za album „The Look of Love” otrzyma nagrodę Grammy… 
 Póki co gapimy się z siostrą w okno. Jakiś wychudły ptak zatrzepotał skrzydłami, 
wzbił się z suchej gałęzi, chwilę kołował nad żelaznym trzepakiem, a potem nagle odfrunął. 
Wicher gwizdnął i turla jakieś liście i śmieci. Przez zakurzoną szybkę widać brudne 
podwórko, na które nie przyjdzie Klaus… 
 
     * 
  
 Siedzę w starym fotelu z listem od mojej siostry i słucham grającej trąbki. To 
hejnalista z Wieży Mariackiej ogłasza na cztery strony świata, że wybiła dwunasta. Słyszę ten 
sygnał co dnia, odkąd mieszkam w Krakowie. Zwykle ten sygnał budzi we mnie iskry otuchy, 
ale dziś brzmi posępnie.  
Oto siostra donosi, że będą rozbierali starą synagogę. Ta synagoga… Nie zmogła jej Noc 
Kryształowa, ani pożoga wojny, a teraz… 
Hmmm…miejsca, dopóki trwają, o czymś próbują mówić. Są świadkami historii, a zarazem 
czymś więcej – bo same tworzą historię. Stają częścią historii!!!  

Na rynku wiatr wygina kwiaciarkom pstrokate parasole. Nieujarzmiony psotnik! 
Ni stąd, ni zowąd przypominają mi się nasze zabawy z Klausem. I ta jego rodzinna 

fascynacja muzyką! Zaś pewien, odległy w czasie dzień pamiętam dokładnie, jak gdyby to 
było wczoraj. Nie muszę zamykać oczu, żeby znowu usłyszeć nas samych sprzed tylu lat: 
– A wiesz, co mówił mój nauczyciel? 
– No, co? 
– Mówił mi, że muzyka jest jak swobodny wiatr. Nie zna pęt ani granic… Jest wolna i 
nieposkromiona! 

Klaus odnalazł swą wolność. Chociaż nie wiem, czy idealną, skoro będzie dozgonnie 
tęsknić za Raciborzem. Bo one tak mają. Miejsca! Jest w nich jakowyś magnes. Coś, co nas 
wiąże, spaja, każe mocno przyrastać. Czasami nierozerwalnie! – zupełnie tak, jak w 
przypadku mistrza Ottingera Richarda, który nie wyobrażał sobie innego miejsca na ziemi, by 
w nim móc grać, komponować… – mówiąc inaczej: żyć. Dlatego mocno upierał się, by 
pozostać w polskim już Raciborzu, zresztą podobnie jak wielu innych Niemców. Pamiętam 
jakim wstrząsem była dla nas wiadomość, że został zastrzelony przez milicjantów… 



Być może rację miała moja świętej pamięci ukochana prababcia, twierdząc, że idealne 
szczęście czeka na nas u Boga? Że tam dopiero będziemy w całej pełni szczęśliwi. I wolni. 
Wolni  jak wiatr… 
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Opowiadanie powstało z inspiracji publikacją pt. Śląski Jazzman. Z Raciborza do Ameryki, 
jaką zamieściła pani Natalia Klimaschka (https://wachtyrz.eu/slaski-jazzman-z-raciborza-do-
ameryki/) 


