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Stanisław Winch 
„Nocny kurs” 

 
Kiedyś, w latach 40- tych i 50- tych, w Warszawie działała kawiarnia. Nie było tam 

tłoku, mimo Ŝe było to jedno z nielicznych miejsc oferujących alkohol i jako taką rozrywkę. 

Mieściła się ona na Pradze, na ulicy Ząbkowskiej. Mało ludzi tam bywało, poniewaŜ mało kto 

o tym miejscu wiedział. Jedyne co było wiadomo, Ŝe ani Ruscy, ani kapusie o tym miejscu nie 

wiedzieli, a przynajmniej udawali, Ŝe nie wiedzą. Bywalcy  byli tam róŜni: czerwoni, z 

numerkiem, a nawet ludzie Radosława i z lasu.  

Ja wtedy jeździłem taksówką. Dostałem ją od wuja, który przechował ją całą wojnę w 

Piastowie w starym garaŜu na Harcerskiej. Sam nie mógł jeździć, bo czerwoni ścigali go za 

to, Ŝe załapał  się do Andersa.  

O lokalu nikt nie wiedział nic konkretnego. Jedni mówili, Ŝe to czerwoni, inni Ŝe 

Niemcy jeszcze inni, Ŝe Ŝydzi tym sterują. Ja tam nie wiem. Ja tylko jeździłem gdzie mi 

kazano i tyle. Lubili mnie, bo często bywałem taryfą na Pradze po północy i zawsze 

opowiedziałem jakiś dowcip, no i nie zadawałem pytań. 

 Pewnego listopadowego wieczoru w pięćdziesiątym pierwszym wiozłem dwóch 

panów. Obaj juŜ nieźle zabawili na Ząbkowskiej. Wiozłem ich ciemnymi ulicami zrujnowanej 

stolicy. Było zimno i tylko powietrze zmieszane ze spalinami ze starego silnika dawało ciepło 

w kabinie. Jak usłyszałem z rozmowy, obaj znali tajemniczego właściciela kawiarni. śaden 

nie wymienił jego imienia.  

Obaj znali go z czasów wojny, ale nie z podziemia czy takich historii. Nawet trudno 

było określić czy za Niemców albo juŜ po powstaniu się z nim zetknęli. Miałem wraŜenie, Ŝe 

porostu był w tym mieście od zawsze. To oni go spotkali, a nie on ich.  A o to, co usłyszałem 

tamtej nocy w moim starym samochodzie. 

- PasaŜer 1 - Ty widzisz co mam na sobie? 

- PasaŜer 2 - No Co? Spodnie, kurtkę, czapkę? 

- PasaŜer1 - Patrz kretynie, jakie spodnie?! - Krzyknął. 

- PasaŜer 2 – RANY! NIE WIDZIAŁEM! - Z ironią odkrzyknął. 

- PasaŜer 1 – Panie szofer, zapal pan lampę 

Nic nie mówiąc, zapaliłem małą Ŝarówkę, dającą wątłe, Ŝółte światło na całą kabinę. 

W tym półmroku moŜna było zobaczyć, Ŝe jeden z nich ma prawdziwe niebieskie jeansy. Był 

to nie lada rarytas, prawdziwy skarb. 

- PasaŜer 1  - Teraz widzisz? 

Jego kompan tylko patrzył się zdziwiony na jego nogi.  
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- Skąd je masz? – w końcu powiedział. 

W odpowiedzi usłyszał głośny śmiech. Trochę przypominający śmiech clowna. Taki 

przyprawiający o dreszcz.  

-  Zna się tych i owych - uśmiechnął się cwaniacko. 

-  PasaŜer 2 – Wiesz, Ŝe tylko Amerykanie je mają albo Szwaby? 

- No i co z tego? Ja mam i są świetne. 

Minęliśmy właśnie zburzonego św. Franciszka i jechaliśmy w kierunku mostu 

poniatowskiego. 

W taryfie panowała cisza. Obaj Panowie nie patrzyli na siebie tylko w okna i koncentrowali 

się na nie uprzątniętych gruzach Pragi. 

- PasaŜer 2 - On ci je dał? 

- PasaŜer 1 – No, a kto? 

- PasaŜer 2 – Idioto! Wiesz kim on jest i bierzesz od niego prezenty? Mówiłem ci co 

on robi z tą wódką ... – zawiesił głos mocno zdziwiony. 

Obejrzałem się wtedy w lusterko. Wcześniej tego nie widziałem bo było ciemno. Pierwszy 

pasaŜer był cały blady i spocony. Jego koszula i marynarka były brudne i dziurawe. Wyglądał 

jak Ŝywy trup. Od wojny takiego nie widziałem. śółte światło z góry kabiny powodowało, Ŝe 

cienie, jakie padły na niego potęgowały przekonanie, Ŝe juŜ powinien nie Ŝyć. Tylko jeansy 

wydawały się być nie wyjęte z trumny. 

- PasaŜer 1 -   Co się tak gapisz? Wiesz, Ŝe lubię się napić. 

Nagle wybuchnął histerycznym śmiechem, a z nosa i kącików ust cienką stróŜką popłynęła 

krew. Nie zdąŜyłem nic powiedzieć, kiedy ten drgnął dwa razy i bez Ŝycia osuną się na 

siedzeniu. Byliśmy wtedy na środku mostu.  

Od razu zahamowałem i spojrzałem się na drugiego pasaŜera. Ten bez słowa dał mi bilon 

pieniędzy. Zgasiłem silnik i pomogłem wyciągnąć martwego z taksówki. Rzuciliśmy go w 

ciemną noc, a za nim słychać było tylko zimny szept Wisły.  

- Wieź mnie z powrotem – powiedział gasząc papierosa. 

Popatrzyłem na niego i wsiadłem za kierownicę. W trakcie drogi opowiedział mi o 

właścicielu. Do wódki dodawał morfiny, dlatego miał stałych klientów i nie miał problemu z 

władzą. Handlował wszystkim i dawał łapówki na lewo i prawo. Spodnie to był prawdziwy 

hit. Na zimną pogodę były dobre oraz świadczyły o pozycji właściciela. Z takim to moŜna 

było się dogadać. Kiedy dojechaliśmy na Pragę zaparkowałem w ciemnej bramie. Mój 

pasaŜer bez trudu znalazł  tam pusta butelkę. Bez słowa wyciągnąłem gumową rurkę i 

wypuściłem z baku trochę paliwa.  
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- Znasz się na tym – mruknął 

- Byłem w harcerstwie – uśmiechnąłem się.  

On odpowiedział tym samym. Po chwili zdjął marynarkę. Z koszuli oberwał rękaw i 

nasączył go paliwem. Po chwili zatkał nim szyjkę butelki poczym załoŜył marynarkę. 

Butelkę z benzyną schował do wewnętrznej kieszeni.  

- Nie czekaj na mnie – powiedział na odchodząc. 

I tak nie zamierzałem. Wróciłem tam po dwóch godzinach. Wszędzie było pełno 

policji i mieszkańców, a ze starej kamienicy wydobywały się kłęby dymu. JuŜ więcej z 

Ząbkowskiej nie miałem tak dobrych klientów.  

Długo potem kupiłem dziewczynie takie spodnie na RóŜycu, aby poczuła się jak 

dama. Ale mi zawsze kojarzyły się z tamta nocą.      

    

 


