
R O Z  D Z I A Ł

1 Mo je pierw sze spo tka nie z Mi chał kiem
Opał kiem • Wieś Ko szał ki i jej miesz kań cy

• Ro dzi ce Mi chał ka wy ru sza ją w świat •
Wu -Fu i Czin -Czin • Miej sce uro dze nia:
Sztok holm • Zdmuch nię ci z wie ży Eif fla

• Jak po cho wa no dwa war ko czy ki •
Pro fe sor Ho kus Po kus wy gła sza pięk ne
prze mó wie nie

Na zy wał się Mi cha łek Opa łek i sy piał w pu deł ku od za pa -
łek. Wła ści wie je go peł ne na zwi sko brzmia ło: Opa łek z Ko -
sza łek. Ale o tym ma ło kto wie dział. Nie wie dział bym i ja,
gdy bym te go nie usły szał z ust sa me go Mi chał ka. By ło to,
je śli się nie my lę, w Lon dy nie. W ho te lu Gar land, a ści śle
rzecz bio rąc, w je go sa li śnia da nio wej, gdzie pod su fi tem
huś ta ją się klat ki peł ne róż no barw nych ko li brów. Ma ciup kie
to, ale jak wy śpie wu je! Czło wiek le d wo sły szy swo je wła sne
mi  chał  k i .

A mo że by ło to w Rzy mie? W ho te lu Am bas sa do re na Via
Ve ne to? Al bo w re stau ra cji ho te lu Excel sior w Am ster da mie?
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Ro dzi ce Mi chał ka by li już rok po ślu bie, kie dy po sta no wi li
wy ru szyć w sze ro ki świat. Choć by li ta cy ma li, ma rzy ły im się
rze czy wiel kie. A po nie waż we wsi Ko szał ki nie mie ści ły się
żad ne szer sze pla ny, mał żeń stwo spa ko wa ło ma nat ki i ru szy -
ło w świat.

Wszę dzie, gdzie tyl ko się zna leź li, bu dzi li nie sły cha ne zdu -
mie nie. Lu dzie roz dzia wia li usta i wy trzesz cza li oczy. Mi chał -
ko wa ma ma by ła wpraw dzie ślicz ną ko biet ką — jak ma lo wa -
nie, a je go pa pę zdo bił za bój czy czar ny wą sik, ale obo je mie li
wzrost pię cio let nich dzie ci. Nie dziw, że się dzi wo wa no.

Ja kie by ły ich pla ny? Po nie waż ce lo wa li w gim na sty ce, któ-
rą chlu bi ły się Ko szał ki, my śle li o ka rie rze akro ba tów. I rze-
czy wi ście, kie dy po pi sa li się swo imi wy czy na mi na drąż ku
i na tra pe zach przed pa nem Grzmot nic kim, dy rek to rem cyr -
ku „Ko me ta”, ten za kla skał z en tu zja zmem w dło nie ob cią g-
nię te bia ły mi, glan so wa ny mi rę ka wicz ka mi i za wo łał:

— Bra wo, knyp sy! Je ste ście za an ga żo wa ni!
By ło to w Ko pen ha dze. W Ti vo li, pew ne go przed po łu dnia,

pod cyr ko wym na mio tem, roz pię tym na czte rech ol brzy mich
masz tach. A Mi chał ka nie by ło jesz cze wte dy wca le na świe cie.

Cho ciaż je go ro dzi ce przo do wa li w Ko szał kach ja ko gim nas -
ty cy, mu sie li się jesz cze spo ro uczyć i ostro tre no wać. Do pie ro
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Nie ste ty, pa mięć nie zbyt mi już do pi su je. Trud na ra da, mu -
szę sam do p i  sy  wać to i owo.

Mam cza sem w gło wie zu peł ny ga li ma tias, jak wy — w swo -
ich szu fla dach z za baw ka mi.

Jed no, bądź co bądź, nie ule ga wąt pli wo ści: Mi chał ko wi ro dzi -
ce i dziad ko wie i pra dziad ko wie, a na wet pra pra pra dziad ko wie
wy wo dzi li się, co do jed ne go, z Ty ro lu, z tych je go stron, któ re
są naj bar dziej ty rol skie. U stóp wy so kiej gó ry przy cup nę ła tam
ma ła wio ska i obie — gó ra i wio ska — na zy wa ją się Ko szał ki.

Spraw dzam to w mo im sta rym lek sy ko nie. Jest czar no na
bia łym:

KO SZAŁ KI. Wieś ty rol ska, 412 miesz kań ców nad zwy czaj drob nej
po stu ry. Naj wyż szy wzrost: 51 cen ty me trów. Przy czy ny nie zna ne.
Sły ną z ko szy kar stwa (patrz: „Pleść ko szał ki”, t. IV) i tę ży zny fi -
zycz nej (patrz: Klub Gim na stycz ny „W zdro wym ciał ku zdro wy
du szek”, za ło żo ny w r. 1872). Wszy scy miesz kań cy na zy wa ni są
od wie ków Opał ka mi z Ko sza łek. Li te ra tu ra przed mio tu: „Ko szał -
ki i ich Opał ki”, wy dał wła snym sump tem w r. 1908 ksiądz pro -
boszcz Re mi giusz Dal l may er. Wy czer pa ne.

„Dziw na pa ra fia” — po wie cie. Nic na to nie po ra dzę. Mój
sta ry lek sy kon stoi na pół ce z baj ka mi, ale ufam mu pra wie za -
wsze. A te raz po zwól cie, że go z po wro tem mię dzy baj ki wło -
żę. Wróć my do na szych Opał ków.
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wiel kie go mia sta do dru gie go
z ca łą cyr ko wą ka ra wa ną, zło żo ną
ze sło ni i dra pież ni ków, po ły ka -
czy ognia, klow nów i akro ba tów,
arab skich ru ma ków, chłop ców sta-
jen nych, po grom ców, ba let nic, me- 
cha ni ków, mu zy kan tów i pa na dy -
rek to ra Grzmot nic kie go, od nosili
suk ce sy, za ra bia li mnó stwo pie -
nię dzy i cie szy li się co naj mniej
dwa dzie ścia ra zy na dzień, że ma -
ją już za so bą ro dzin ne Ko szał -
ki.

Mi cha łek przy szedł na świat
w Sztok hol mie. Był tak ma ciup -
ki, że w ogó le by go nie za uwa żo -
no, gdy by nie je go do no śny pisk.
Pan dok tor oglą dał go dłu go przez
szkło po więk sza ją ce, uśmie chał
się i w koń cu po wie dział:

— Świet ny chło pak! Niech zdro -
wo ro  śnie !
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po trzech mie sią cach przy dzie lo no ich do chiń skiej tru py
akro ba tów „Ro dzi na Bam bus”. Nie by ła to wła ści wie praw dzi -
wa ro dzi na, a z praw dzi wy mi Chiń czy ka mi nie mia ła w ogó le
nic wspól ne go. W dwu na stu kunsz tow nie za ple cio nych war ko -
czach nie by ło na wet jed ne go praw dzi we go wło sa. Ale mi strzo -
stwu tej tru py nie moż na by ło nic za rzu cić i za li cza no ro dzi nę
Bam bus do naj zręcz niej szych żon gle rów i akro ba tów, ja kich
kie dy kol wiek oglą da no na are nie.

Żon glo wa li kru chy mi ta le rza mi i fi li żan ka mi na cien kich
chy bo tli wych prę tach z żół te go bam bu sa z ta ką chy żo ścią, że
wi dzom za pie ra ło dech. Po mniej si wspi na li się zwin nie jak ła -
si ce po śli skich prę tach gru bo ści ra mie nia, uno szo nych w gó -
rę przez bar dziej atle tycz nych Chiń czy ków, a tam sta wa li
na rę kach i — or kie stra, tusz! — na gło wie. Ba, krę ci li na wet,
dzie sięć me trów nad are ną, ko zioł ki! Ro bi li sal to w po wie trzu,
jak by to by ła dzie cin na igrasz ka, i już sta li zno wu obie ma sto -
pa mi na roz chy bo ta nych wierz choł kach bam bu sów i uśmie -
cha li się z wy so ka do pu blicz no ści. Or kie stra gra ła trzy krot ny
tusz, a lu dzie kla ska li, aż im rę ce pu chły!

Ro dzi ce Mi chał ka fi gu ro wa li te raz w pro gra mach i na pla ka -
tach ja ko Wu -Fu i Czin -Czin, no si li sztucz ne war ko cze i pstre
ki mo na z sze lesz czą ce go je dwa biu. Po dró żo wa li z jed ne go
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Był to oso bli wy po grzeb. Wzię li w nim udział wszy scy cyr -
kow cy: ro dzi na Bam bus w swo ich ki mo nach, po grom ca lwów
i ty gry sów ze szpi cru tą spo wi tą w kre pę, wol ty żer Ga lo piń ski
na ka rym ogie rze Ne ro, po ły ka cze ognia z pło ną cy mi po chod -
nia mi, pan dy rek tor Grzmot nic ki w cy lin drze i czar nych glan -
so wa nych rę ka wicz kach, klow ni z ża łob nie uszmin ko wa ny mi
twa rza mi, a przede wszyst kim, ja ko mów ca, słyn ny mistrz czar-
nej ma gii, pro fe sor Ho kus Po kus.
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Ale Mi cha łek nie wie le urósł... Na to miast kie dy miał sześć
lat, stra cił ro dzi ców. Sta ło się to w Pa ry żu, cał kiem na gle
i nie ocze ki wa nie. Pań stwo Opał ko wie po je cha li win dą na wie -
żę Eif fla, aby po dzi wiać pięk ną pa no ra mę. Ale za le d wie sta -
nę li na naj wyż szej kon dy gna cji, ze rwał się wi cher, któ ry zdmuch-
nął ich za ba lu stra dę i w mgnie niu oka uniósł w dal.

In ni tu ry ści, nor mal nej po stu ry, zdo ła li się oprzeć wi chu rze,
trzy ma jąc się kur czo wo ba lu stra dy. Ale ma li akro ba ci prze pa d-
li bez śla du. Za uwa żo no tyl ko, że trzy ma li się moc no za rę ce.
Aż stra co no ich z oczu.

Na za jutrz pi sa no o tym w ga ze tach:
„Dwo je mi nia tu ro wych Chiń czy ków zdmuch nię tych z wie ży

Eif fla! Bez sku tecz ne po szu ki wa nia przez he li kop te ry. Nie po -
we to wa na stra ta dla cyr ku”.

Naj bar dziej nie po we to wa na by ła ta stra ta dla Mi chał ka, któ -
ry ko chał ro dzi ców ca łą si łą swe go ma leń kie go ser dusz ka. Nie -
ste ty, w naj mniej szym ser dusz ku mo że się zmie ścić i naj więk -
szy ból! Mi cha łek my ślał, że nie star czy mu już łez i ser ce
pęk nie mu z bó lu, kie dy dwa ty go dnie póź niej grze ba no na
cmen ta rzu, w szka tuł ce z ko ści sło nio wej, dwa czar ne war ko -
czy ki wy ło wio ne z Atlan ty ku przez ja kiś por tu gal ski sta tek
nie opo dal Wysp Ka na ryj skich.

10


