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zapamiętałem go  
już wcześniej, kiedy tutaj 
na rogu, przy Drobnerów-
ce, jeszcze wtedy istnieją-
cym pięknym, drewnianym 
pawilonie, sprzedawał 
obwarzanki. 

To musiało być we 
wczesnych latach 
pięćdziesiątych.

Opowiadał mi, że przed wojną zrezygno-
wał z gimnazjum, bo chciał pracować nad 
swoim ciałem i duchem — 
zamieszkał wtedy na Krzemionkach w jakiejś grocie 
i przewoził ludzi przez Wisłę, we własnej płasko-
dennej łodzi. Zajmował się tym, dopóki go miesz-
kańcy Dębnik nie przyszli pobić w nocy, 
bo wydawał się im jakimś czarownikiem, który od-
prawia swoje gusła.

Wziął do plecaka ryż, maszynkę spirytusową, w pew-
nym momencie maszynka pękła i musiał jeść ryż 

na sucho — od tego dostał skrętu kiszek i przeleżał 
w krzakach gdzieś na Pomorzu, aż mu przeszło.

Pewnego razu doszedł 
do Zakopanego spocony, 

przeszedł przez lodo-
waty potok, dostał 
skurczu nóg, 
górale go wy-

ciągnęli, po-
łożyli na strychu i tam 

leżał kilka dni głodny, dopóki 
skurcz nie minął.

A zapamiętałem go, jak sprzedawał obwa-
rzanki, bo był bardzo charakterystyczny, 
w okularach, z niebieskimi oczami, niski.

(…) przed wojną zrobił 
rajd dookoła Polski,

 na piechotę, 
bo nie uznawał 

tramwaju 
ani pociągu.

Do swojej narzeczonej na 
wieś w czasie okupacji też 
chodził piechotą, 

chodził nawet 
do Zakopanego — dwie noce i jeden 

dzień, albo jedną noc i dwa dni, noco-
wał, gdzie się przydarzyło, przy drodze.

Często opowiadał 
takie historie — jaki 
to twardy jest, bo 
miał kompleks 
męskości. Męskości 
niewyeksponowa-
nej, bo był brzydki, 
a dziewczyny lubiły 
go, bo korzystały 
z jego pieniędzy, ale 
żadna go nie chciała.
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(…) bardzo dużo brudnej pościeli na łóżku, 
on na tym półleżał lub leżał i pisał, w zimie 
trząsł nogami, żeby się rozgrzać, używał też 

gazet do rozgrzewania nóg.

Nie miał dobrego zapachu, 
bo miał cukrzycę. 
W jego mieszkaniu strasznie śmierdziało, łagodził 
to jakimiś gałęziami, jałowcem, ale to nic nie dawa-
ło. Brud, smród i ciemno. I tak w nim siedział okryty 
pledami, bo ciągle chory, przysypiał, pisał, przysypiał, 
pisał, potem wychodził, rajd robił po mieszkaniach 
przyjaciół, przeważnie pięknych, zamężnych już kobiet 
(miał wielki pociąg do kobiecego piękna).

Zawsze dostawał od nas 
herbate, bułkę, masło, 
zupę, żył tym, co dostał, 

bo sam nie gotował.

Zawsze miał bułkę 
w kieszeni. 
Był wobec siebie bardzo twardym 

człowiekiem — niewierzącym, 

ale świętym niewierzącym.

Pamiętam wieczór autorski w akademiku, sie-

dzimy ja, on i Czycz — i zauważyłem, że dziewczyny 

patrzą pod stół na nasze nogi i śmieją się, potrącają.  

A to Jasiu siedzący między mną a Czyczem 

owinął sobie nogi gazetą.

(...) szedł Krupniczą w roz-
piętym płaszczu i kapeluszu 
— a miał strasznie zły wzrok 
— i szedł przed nim jakiś profe-
sor UJ czy AGH bardzo znany. 
Studenci, którzy szli do miasta, 
kłaniali się profesorowi, profe-
sor wyniosły się nie odkłaniał, 
ale Jasiu się odkłaniał, bo nie 
był pewny, czy to aby nie jemu 
się kłaniają...

Był zaniedbany. Jego 
przyjaciele chcieli go 
nieraz ostrzyc, ogolić — 
włosy mu wystawały 
z uszu i nosa — a on nie 
chciał się oporządzić, 
uważał, że nie ubranie, 
tylko talent jest ważny. 
Przychodził do nas, to 
wietrzyliśmy po nim.

Jasiu nie potrzebo-
wał pieniędzy prawie 
w ogóle, żył kawą, her-
batą i mlekiem, ubrania 
dostawał, więc pienią-
dze dawał dziewczy-
nom, które go za to 
kochały: za to, że był 
dobry i za to, że im da-
wał pieniądze.

szedł
Krupniczą

 uważał, 
że nie 

ubranie, 
tylko 

talent 
jest 

ważny

Jasiu nie 
potrzebował
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Żył wśród kobiet i mał-
żeństw, więc roznosił 
plotki, ale one nie były 
złośliwe, tylko o ludz-
kich przywarach, o nim 
samym też. 
 Mówił często, że napi-
sze całą prawdę o sobie, 
całą prawdę.

Była taka dwójka właścicieli komisów 
na Grodzkiej i Sławkowskiej, najbogat-
si ludzie w Krakowie, którzy urządzali 
u siebie orgietki. Jasiu w nich brał nie-
raz udział. Opowiadał, że dziewczyny 
rozbierały po pijanemu jednego z nich, 
wszystko w oparach alkoholu, a Jasiu 

nie dał się rozebrać.

„Jasiu, to dostaniesz zupy”. 
„A to tylko troszkę, a bo byłem 
wczoraj u tej, u tej, mąż mnie 
polubił, niezazdrosny, a ta taka 
ładna była, malowali ją, a teraz 
brzuch już ma”.

Chodziło o jego 
życie seksualne, 

którego nie miał, 
a które chciał mieć.

Brakowało mu 
kontaktu 

z kobietami, 
dlatego chodził 

i całował, nawet 
moją żonę: 

„Tylko 
policzek”. 

(…) przypominał mi biedaczynę bożego od 
świętego Franciszka, zwłaszcza że lubił i ludzi, 
i zwierzęta. Niczego od świata nie chciał, może 

tylko — ale też się za bardzo nie napraszał — żeby 
go od czasu do czasu wydrukowali.

(…) nikogo nie atakował, nie umiał nikogo 
atakować, nie umiał też się bronić. Jeśli ktoś go 

zranił, nie był pamiętliwy.

(…) bardzo lubił spacerować, lubił piesze wędrów-
ki, dwadzieścia, trzydzieści kilometrów to dla 
niego nie była żadna odległość. Tę samą trasę 
mógł zresztą pokonywać wielokrotnie. Cieszyły go 
widoki przyrody, zając biegnący, łąka, las. Mówił, 
że to jest dobre dla jego oczu. Zieleń.
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