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najwyższy czas, aby uwolnić zamknięte w pudłach i szufladach „pamiątki z prze-
szłości”, wywołać z ogromnej przestrzeni czasowej znanych mi ludzi na róż-

nych życiowych drogach. Jak się przeżyje tyle lat co ja, to nazbiera się wiele „kamyków
pamięci”. Nadepnę na jeden i toczy się cała lawina. Próbuję wydobyć z niej obrazy
pewnych wydarzeń, niezwykłe przypadki. Czym się kierować, aby, segregując, nie wy-
rzucać zbyt pochopnie luźnych notatek, tekstów zapisywanych na wątłych bibułkach,
zapisków? Co warto ocalić? Czy sensownie, ze zrozumieniem, uda się wszystko oce-
nić po dziesiątkach lat? Jakim spojrzeniem obdarzyć miasto rodzinne – Częstochowę,
gdzie przyszłam na świat, gdzie chodziłam do szkoły z ciemnym jak studnia podwó-
rzem, przy ulicy Jasnogórskiej?...

W Częstochowie przeżyłam okupację. Pod pseudonimem „Złam” działałam w AK,
na tajnych kursach nauczania zdałam maturę, potem zaliczyłam jeden rok polonisty-
ki na kierowanym z Warszawy Uniwersytecie Ziem Zachodnich. Powojenne lata to
studia na Uniwersytecie Poznańskim. Od 1950 roku – Warszawa, a tam różne sublo-
katorskie kąty, różne miejsca pracy. Różne wiosny. Różne jesienie… I różni ludzie,
spotykani przez te dziesiątki lat.
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Pamięć
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Polska – moja miłość.
Umedowie

Wśród ludzi darzących mnie przyjaźnią znaleźli się i ci bliscy Umedzie: Stani-
sław Maria Saliński, Sabina Sebyłowa, profesor Wiesław Kotański.

Saliński, urodzony na Syberii, żeglujący po dalekich morzach, z nadanym mu przez
Gałczyńskiego imieniem „Dziadzia”, wspomnieniową opowieścią wprowadził mnie
do kręgu swoich przedwojennych przyjaciół. Tam ukazał mi Japończyka – Ryochu
Umedę, który przed śmiercią w ostatniej woli wyraził życzenie, aby syn Yoshiho za-
mieszkał na stałe w naszym kraju i pracował dla dobra Polski. – I niech moje prochy
spoczną w Polsce – przykazał. Życzenie zostało spełnione.

DWA GROBY

Był 1963 rok, lato, wilgotne upalne powietrze. Yoshiho odpłynął z Jokohamy do Na-
chodki, stamtąd pojechał do Chabarowska, potem do Moskwy, aby w końcu znaleźć
się w Warszawie. W rzemiennej torbie na ramieniu miał urnę z prochami ojca, pasz-
port o numerze 525697 oraz pisemną informację, że Mister Yoshiho Umeda, narodo-
wości japońskiej, urodził się 16 września 1949 roku, że zawodu jeszcze nie posiada
i że jego wzrost wynosi 1,40 m. Była też notatka w języku angielskim: „Ja, niżej pod-
pisany, Minister Spraw Zagranicznych Japonii, proszę, aby władze krajów, przez któ-
re będzie przejeżdżał Pan Yoshiho Umeda, w razie potrzeby udzieliły mu pomocy
i otoczyły opieką. 12 lipca 1963. Mazayoshi Ohira”. Na lotnisku oczekiwali na chłop-
ca Wiesław Kotański i Koji Kamoji.
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Imię Ryochu oznacza: Dobry i Wierny. Prochy dobrego i wiernego przyjaciela Pol-
ski złożono na warszawskich Powązkach, w rodzinnym grobie generała Kamila Sey-
frieda. W pobliżu, w alejce na prawo, widniała niezwykła rzeźba: strzaskane skrzydło
samolotu. Napis na tabliczce informował, że „Podpułkownik lotnictwa Stanisław Mi-
chowski odznaczony Krzyżem Virtuti Militari żył lat 52”.

Tak, to ten sam Michowski, który w 1923 roku spotkał, na pokładzie statku płyną-
cego do Marsylii, mnicha Zen – Ryochu Umedę. Umeda, podobnie jak jego polscy
przyjaciele, nie znał okoliczności śmierci bohaterskiego lotnika RAF-u, który po woj-
nie, pragnąc połączyć się z rodziną, powrócił do kraju. Wkrótce został aresztowany ja-
ko szpieg. Gdy w początku lat sześćdziesiątych odwiedziłam w Tokio krewnych
profesora Umedy, nikt z nas nie był wtedy świadomy całej prawdy. Po powrocie
do Warszawy napisałam reportaż o losach Umedy i jego przyjaciołach, w przypadku
Michowskiego podając jedynie lakoniczną treść z nagrobnej tabliczki. Po publikacji

Krystyna KoliŃsKa • PreteKsty do WsPomnieŃ��

Jokohama, 1963 rok. Trzynastoletni Yoshiho Umeda wstępuje na statek
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zatelefonowała do mnie córka Michowskiego: – Grób ojca jest symboliczny, nie wie-
my, gdzie leży… Zginął w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej od strzału w tył głowy,
wrzucono go potem do dołu w ziemi.

Po tej rozmowie reportaż zatytułowany Polska – moja miłość umieściłam wśród
innych książkowych opowieści. Udało mi się wtedy dorzucić tam jedną, lecz wiele
mówiącą informację: „Po powrocie z obczyzny tragiczna, niepotrzebna śmierć w 1952
roku wyznaczyła Stanisławowi Michowskiemu nieznane miejsce spoczynku”.

Moi dwaj bohaterowie – Umeda i Michowski – nie wybierali sobie dróg, na któ-
rych się spotkali, ani wtedy, na pokładzie obcego statku, ani później – w cmentarnej
kwaterze. Polska – ojczyzna serca! Razem witali tę ojczyznę i razem do niej wrócili. Po-
łączył ich przypadek? Zrządzenie losu?...

PolsKa – moja miłość. UmedoWie ��

Yoshiho na Powązkach
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Tą SAMą TRASą

Koji Kamoji przebył podróż z Japonii do naszego kraju tą samą trasą, co Yoshiho.
Przed wyjazdem w 1959 roku odwiedził wuja w Kioto, zastając go przy tłumaczeniu
Quo vadis. Przy pożegnaniu wuj życzył siostrzeńcowi, aby „zdrowo i cało dopłynął
do kraju mego serca i tam znalazł swoją Ligię”. Dał mu przy tym list do Seyfrieda, gdzie
pisał o Nocach i dniach Marii Dąbrowskiej. „Mój kochany Kamilu! Na moje życzenie
nasz Kot [Kotański – K.K.] był u Pani Marii Dąbrowskiej i rozmawiał z nią o tłumacze-
niu powieści. I ona zaraz wysłała mi list z pozwoleniem na tłumaczenie. Ja też natych-
miast napisałem do niej list z podziękowaniem, a teraz znów otrzymałem od niej bardzo
serdeczny list, że ona bardzo kocha Japonię. Miała być podczas zjazdu PEN Clubu w To-

kio, ale zdrowie nie pozwoliło na to.
Ty w wolnej chwili zanieś jej odbit-
ki drukowanego tłumaczenia i po-
rozmawiaj trochę o Japonii i o nas.
Pani Dąbrowska – to nie tylko wiel-
ka pisarka, ona ma też piękne serce
(...). Mój Koji Kamoji to jest na-
prawdę bardzo zacny chłopak. On
wie, jak patrzeć na świat. Zna i ko-
cha piękno. Niech się bawi. Niech
kocha. Niech zżyje się z moją ojczy-
zną serca”.

Wracając od wuja, w pociągu
do Tokio Koji zaczął rysować je-
go portrecik. Dwudziestotrzyletni
wówczas absolwent japońskiej u-
czelni artystycznej planował co naj-
wyżej czteroletni pobyt, aby stu-

diować w Krakowie na Akademii

Krystyna KoliŃsKa • PreteKsty do WsPomnieŃ��

Ryochu Umeda na rysunku
swego siostrzeńca
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Sztuk Pięknych. Z Jokohamy wyruszył w lipcu 1959 roku statkiem handlowym „Ste-
fan Okrzeja”, razem z kilkoma polskimi pasażerami. Jeden z nich, inżynier Siemek,
próbował uczyć egzotycznego współtowarzysza polskiej mowy.

Przeciągnął się w Polsce planowany czas pobytu. Jedną z przyczyn pozostania u nas
na zawsze była studentka medycyny – Wiesia Nowak, spotkana w pociągu na linii
Warszawa–Łódź. Koji jechał do profesora Jażdżewskiego, aby odwiedzić Yoshiho.

Nie minęło wiele czasu, gdy wzięli ślub, ubrani na tę ceremonię w kimona. Pamiętam,
jak po moim powrocie z Japonii odwiedziłam Wiesię i Koji’ego w pokoiku na Sadybie. Był
już na świecie Pierwszy (po japońsku Iĉan), zwany też Jasiem. I były siostry bliźniaczki:
Saciko i Jasuko – Dziecko Szczęścia i Dziecko Spokoju, czyli Beata i Monika.

…Płyną lata, obecnie na świecie są już wnuki. Monika ma dwóch synów. Zarów-
no ona, jak i jej mąż, profesor Janusz Czapiński, są psychologami. Beata też mieszka
w Warszawie, jest malarką, ma synka, którego wychowują wspólnie z jego ojcem, ma-
larzem i poetą. Iĉan-Jaś jest mistrzem gry na gitarze, gra w zespole, mieszka w Ame-
ryce, na życie zarabia tam jako informatyk.

Z dawnych lat przetrwały przyjaźnie Koji’ego m.in. z Leszkiem Walickim, „mala-
rzem biologicznym” z Krakowa (w Krzysztoforach mieli wspólną pierwszą wystawę
prac malarskich) i z piosenkarką Zofią Pilarz, gwiazdą Jamy Michalikowej, świetnie
interpretującą teksty Leszka.

POLSKA – TO KRAJ CUDóW

Ryochu był w tym samym wieku co Koji, kiedy przybył do Polski, i też początkowo nie
miał zamiaru pozostać na stałe w naszym kraju. Kiedyś państwo Salińscy odsłonili
mi tajemnicę, pozwalającą zrozumieć decyzję Umedy, aby związać się z Polską. A sta-
ło się to wszystko niespodziewanie, podczas wizyty w pewnym dworku. Żona Saliń-
skiego, Maria Veppo, artystka malarka, uwierzytelniła tę wizytę dwudziesto-
trzyletniego Japończyka u państwa Jabłońskich, pokazując mi starą fotografię z lat
dwudziestych, a Saliński zrelacjonował szczegółowo całe wydarzenie. Nie wiem, czy
opowieść Stanisława Marii Salińskiego była zgodna z prawdą, czy tylko „dobrze wy-

PolsKa – moja miłość. UmedoWie ��
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myślona”. Streszczam ją dziś na podstawie moich notatek: Umeda przyjechał do dwor-
ku Jabłońskich zaproszony przez gospodarza, profesora sinologii, aby pożegnać się
na zawsze. Na fotografii widzę go ubranego uroczyście w ciemny garnitur, siedzące-
go w wiklinowym fotelu. Na fotelach siedzą też gospodarze, młodzi zaś „po turecku”.
Są bez marynarek, w jasnych koszulach, ale też „pod krawatem”, jak Umeda, ze wzglę-
du na szacunek dla gospodarzy. Saliński mówi, że miał być to jeden z ostatnich dni po-
bytu Umedy w naszym kraju. Wkrótce miał podążyć dalej na Zachód, aby połączyć się
z oczekującymi go współwyznawcami Zen. Wieczorem, przed opuszczeniem dworku,
powaliła go nagła, nieokreślona choroba, zdaniem wezwanego lekarza – bez nadziei
na wyzdrowienie. Był nieprzytomny. Gospodarze, szczególnie pani Jabłońska czuwa-
jąca przy łożu, żarliwie modlili się przez całe noce. I oto pewnego ranka Ryochu na-
gle obudził się, zerwał na równe nogi i powiedział: – Wróciłem do was, zostanę tu
na zawsze, bo Polska to kraj cudów!

Pani Hisayo potwierdziła mi to wydarzenie, opowiedziane jej przez męża: Ryochu
rzeczywiście wierzył, że został uzdrowiony dzięki modłom pani profesorowej.

MOJA WYPRAWA NA WSCHóD

Moja podróż jak na ówczesne czasy była dość nietypowa – jechałam do Japonii z włas-
nym paszportem, na własny koszt za złotówki, na własne ryzyko. Nie służbowo, lecz
prywatnie i nie na zbiorowym paszporcie, choć jechaliśmy grupą. Moimi nieoficjal-
nymi współtowarzyszami byli polscy esperantyści, udający się w 1965 roku na jubile-
uszowy 50. Międzynarodowy Kongres w Tokio.

Dawny elew Szkoły Żeglugi Wielkiej we Władywostoku, Stanisław Saliński, pływa-
jący ongiś po dalekich morzach, pobłogosławił moją wyprawę via Nachodka do Joko-
hamy tymi słowy: „Niech w tej podróży, aż na kraniec świata, prowadzi cię szczęśliwa
gwiazda, tak piękna, jak Thais – siódma w konstelacji Wielkiej Niedźwiedzicy, którą
ujrzałem z pokładu statku na trasie Władywostok–Tsuruga”.

Krystyna KoliŃsKa • PreteKsty do WsPomnieŃ��
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Wycieczka wzbudzała dziwne podejrzenia w Kraju Rad, a także i przedtem u nas
w Polsce. Odpierał je prezes – Zdzisław Czuba, argumentując, że do każdego przyszło
z Japonii imienne zaproszenie, gwarantujące noclegi i pełne wyżywienie u konkretne-
go japońskiego esperantysty. Szturmował do drzwi zbywających go urzędników, werto-
wał stosy przepisów, aby w końcu wyłuskać jeden, który umożliwiał nasz wyjazd i tanie
koszty podróży (notabene ci zapraszający nikogo z nas nie znali).

Bez specjalnych utrudnień, choć z przestojami w Brześciu i w Moskwie, dotarliśmy
do Chabarowska. A tam niespodzianka! Zatrzymani całą grupą, zostaliśmy przewiezie-
ni pod eskortą do… eleganckiego hotelu. Dano nam za darmo komfortowe pokoje

PolsKa – moja miłość. UmedoWie ��

Nad Amurem, pod ścisłym nadzorem
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do spania, kawior jako przystawkę przed obiadem oraz przewodnika, który poprowa-
dził nas nad wodę. Tam pozwolił wejść na statek pasażerski, dał zgodę na swobodne
brodzenie w wodzie, łapanie przepływających tuż przy brzegu dużych ryb oraz fotogra-
fowanie chatynek o bajecznie wymalowanych ścianach i drewnianych okiennicach.

Po trzech dniach obwieszczono, że możemy wyruszać do Tokio z portu Nachod-
ka. W porcie – zimno. Pochmurne niebo i pochmurne twarze, nieułatwiające oczeki-
wania w zatłoczonej poczekalni. Pod „uszatkami” – uszy głuche na nasze pytania.
Wreszcie sygnał. Wchodzimy na radziecki statek. A tam – wieczorem koncert. Muzy-
cy mają ciemne garnitury i białe muchy pod szyją. Nazajutrz w tej samej sali restau-
racyjnej obsługują stoliki młode dziewczyny, podają potrawy uważnie, szybko
i grzecznie, lecz bez uśmiechu na twarzy. Wieczorem następuje zmiana personelu
z żeńskiego na męski. Kelnerzy są bardziej opieszali, rekompensując swą powolność
błyskawicznym reagowaniem na nasze pytania. Postawili na stole talerze z jedzeniem,
ale nie podali sztućców. Jedzenie stygnie. – Czym mamy jeść? – pyta prezes. Barczy-
sty kelner odpowiada natychmiast: – Zubami, zubami…

Po kolacji znów jest koncert. W artystkach z barwnymi stroikami na głowach roz-
poznajemy kelnerki. Ładnie śpiewają, a słysząc oklaski, pozwalają sobie na nikły
uśmiech.

Z uczuciem bujającej się pod naszymi stopami podłogi dobijamy do Jokohamy! Ja-
pońscy esperantyści powiewają na powitanie zielonymi proporczykami. W Tokio wy-
najęto dla nas całkiem porządny niedrogi hotel; właściciel jest buddystą. W głębi hallu
widnieje posążek Buddy. Na podłodze kilkuosobowego pokoju rozkładamy tatami –
maty do spania.

Dochodzący z zewnątrz śpiew i dźwięki muzyki, księżyc na niebie, zapachy kwia-
tów pomieszane z wonnościami kadzideł zachęciły do wyjścia mimo upalnego po-
wietrza. Przypadały akurat dni Święta Lata i w pobliskim parku Ueno wielki napis
na drewnianym słupie wzywał do wspólnej zabawy: „Tańczcie z nabożeństwem i za-
pomnijcie o upale”. Upał był rzeczywiście duży, powietrze wilgotne, znad pobliskiego
stawu ukwieconego żółtymi lotosami dochodziły powiewy ciepłego wiatru. Ktoś z nas

Krystyna KoliŃsKa • PreteKsty do WsPomnieŃ��
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przypomniał dla ochłody niedawny lot, gdy pod nami rozpościerała się syberyjska
tundra, a za szybkami samolotu srożył się mróz.

PISMA POLECAJąCE

Nazajutrz, wciśnięta razem z masą Japończyków do wagonu kolejki przez specjalnych
„upychaczy”, wsiadłam na wskazanej w informatorze stacji i dotarłam do dzielnicy
Minatu-ku. Bardzo uważałam po drodze, ostrzegana na przejściach przez ulicę
ogromnymi tablicami, na których podawano wciąż aktualizowaną listę śmiertelnych
ofiar wypadków.

Wreszcie stanęłam przed domem, gdzie mieszkał ojciec Koji’ego, sławny tokijsk
perukarz teatru kabuki – Torao Kamoji z żoną o imieniu Ayame, która jest siostrą Ry-
ochu Umedy. Miałam pisma polecające od dwóch profesorów: Kotańskiego i Kostrzew-
skiego. Profesor Kostrzewski znał mnie od lat studenckich, gdy pracowałam na wykopach
w Biskupinie w czasie wakacji. Przedstawił mi tam Władysława Maciejewskiego, który
wraz z nim brał udział w pierwszej ekspedycji archeologów w 1933 roku jako laborant
fotograficzny, robiąc zdjęcia wykopów z drabiny. Ten zaufany współpracownik po wrześ-
niu 1939 roku, gdy profesor wraz z najbliższą rodziną przeniósł się do Warszawy, sprepa-
rował mu dowód na nazwisko poległego żołnierza – Edmunda Bogdajewicza.

Ogródek przed domkiem, gdzie oczekuje mnie rodzina profesora, jest mikrosko-
pijny; jakieś odłamki skał, sosenka o czerwonym pniu, wiśniowe drzewko. Dźwięczy
dzwoneczek na gałęzi kołysany przez ciepły wiatr i bez przerwy grają cykady. Bambu-
sowa trzcina zasłony. Prostokątny korytarzyk. W głębi na podwyższeniu wita mnie żo-
na Umedy – Hisayo, jego syn – Naofumi, jego siostrzeńcy. Zostawiam przed wejściem
pantofle zbrukane tokijskim pyłem. Bosą stopą wędruję na maty pokrywające podło-
gę pokoju. Niski stół z czerwonej laki, wokół niego płaskie poduszki. Ucztujemy, klę-
cząc. Cieszą oczy kolorowe potrawy, raduje ich wyszukany smak, tradycyjna zielona
herbata paruje w różowych kubkach. Na półce za szkłem – kolorowe figurki krako-
wiaków, górali, łowiczanek.

PolsKa – moja miłość. UmedoWie ��
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W rogu pokoju znajduje się ołtarzyk. W naczyniu z miedzi dopalają się ciemno-
zielone patyczki kadzidła sen-ko. Patrzę, jak smużki dymu snują się nad trzema szklan-
kami czystej wody. W głębi – posążek Buddy, przed nim umieszczona prostokątna
książeczka. Jest to rodzinna „Księga śmierci”, otwarta na stronie, gdzie widnieje data:
7 grudnia 1961.

Po posiłku – rozmowa o teatrze kabuki. Kabuki: ka – śpiew, bu – taniec, ki – dzieło
sztuki. Teatr mieści się w reprezentacyjnej dzielnicy Ginza w Tokio. Gmach z zewnątrz
w stylu japońskim, wewnątrz nowoczesny – ma 2322 miejsca. W kabuki występują tyl-
ko mężczyźni, nawet w rolach kobiecych... z winy niewiast. Otóż w końcu XVI wieku
żyła w prowincji Izumo sławna tancerka Okuni. Przedsiębiorcza dziewczyna zorgani-
zowała grupę tancerek, dobrała chłopców i na brzegu rzeki pod otwartym niebem za-
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W Biskupinie, 1949 rok. Władysław Maciejewski
(drugi od lewej) pośród studentów archeologii
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częli dawać przedstawienia, tak zwane
kabuki-tańce. Widząc szalone powo-
dzenie zespołu Okuni, inne dziewczy-
ny zaczęły też tworzyć własne grupy.
Wkrótce okazało się, że miały one ce-
le także i pozaartystyczne. Oburzony
tym miejscowy władca zakazał w 1629
roku kabuki z udziałem kobiet. I tak
już zostało. I dlatego oglądałam w ka-
buki „kobiety”, znacznie bardziej zresz-
tą kobiece w ruchach i głosie niż praw-
dziwe. Wielką rolę odgrywa charakte-
ryzacja (kumadoro). Na przykład gdy
jeden z bohaterów ma nakreślone
czerwone linie na twarzy, to wiadomo:
szlachetny i dzielny, a inny „ozdobio-
ny” na niebiesko jest kanalią.

Pan Torao wtajemnicza mnie w sztukę tworzenia peruk. Peruki to osobny rozdział
kabuki. Jest to trudna sztuka wymagająca wielkiej wiedzy o kulturze, znajomości epok,
ukochania tradycji. Bo peruki, tak jak i kostiumy – też mają różne „oblicza”.

W Japonii egzystuje też shimpa-kabuki, która powstała w końcu XIX wieku. Jest to
jakby pośrednia forma między kabuki a teatrem europejskim. I do shimpy wdarły się ak-
torki kobiety. Wielbiciele starej japońskiej sztuki do shimpy nie chodzą.

W OJCZYźNIE CHOPINA

Było lato 1923 roku, gdy młody Japończyk – Ryochu Umeda opuszczał swój kraj. Kon-
templacyjne Zen zafundowało mu stypendium zagraniczne. „Pojedziesz do Berlina!” –
postanowiono. Na statku poznał nie tylko Michowskiego, ale i żeglarza, podróżnika
Piotrowskiego. Zwierzył im się, że bardzo kocha muzykę. – Czy ojczyzną Chopina jest wa-
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Pani Hisayo przed domowym
ołtarzykiem zmarłego męża
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sza Polska? – spytał. Gdy statek dobił do wybrzeża, Ryochu podjął niezwykłą decyzję:
opóźni wyjazd do Berlina, chce poznać Warszawę i przyjaciół Michowskiego.

Powitał ich Stanisław Maria Saliński i zaprowadził do domu swojej matki przy uli-
cy Puławskiej 29. „Naprawdę tak wyraźnie pamiętam twarz Matki Twojej. Matka Do-
bra Twoja” – napisze gość wiele lat potem. Wynajęli razem z Michowskim nędzną
kawalerkę przy ulicy Towarowej 54. Tam w oficynie mieszkali rodzice Gałczyńskiego.
Poznał i zaprzyjaźnił się z ich synem Konstantym Ildefonsem. Umeda w czasie swo-
ich wędrówek po mieście i okolicy wypatrzył na wpół zrujnowany budynek z basztą
przy drodze do Wilanowa, na skraju Skarpy Mokotowskiej i tam się przeniósł. Kon-
stanty często go odwiedzał. „Na basztę nie było schodów” – pisze Saliński w Long-
-playu warszawskim – „właziło się do Umedy po drabinie murarskiej. Długie wyprawy
do Umedy, od Umedy, z Umedą”.

Konstanty Ildefons nazwie to „mieszkanie”– Żółtą Karczmą.
Budynek o kwadratowej wieży powstał w połowie XIX wieku według projektu

Lanciego, nawiązującego do renesansowych willi w Toskanii. W końcu XIX wieku
mieściła się tu oberża Belle Vue oraz hodowla psów myśliwskich. W początku wie-
ku XX karczma na wzgórku stopniowo popadała w ruinę. W latach osiemdziesią-
tych odrestaurowano ją i przeznaczono na siedzibę Muzeum Historii Polskiego
Ruchu Ludowego. Szkoda, że w encyklopediach nie ma informacji o tym ciekawym
literackim epizodzie i o tym, że w czasie powstania warszawskiego wieża była punk-
tem obserwacyjnym. W 1954 roku Ryochu w liście do Stanisława Marii przywoła tę
„Yellow Inn”, wspomni Michowskiego, Gałczyńskiego, Dobrowolskiego i innych: „Ko-
chany mój, opowiadaj, napisz mi wiele, jak mój Stasz umarł; i o Konstantym, i o Pa-
nu Sebyle”.

„CZERWONY LEW”

Wiemy już, dlaczego pozostał u nas i na zawsze wpisał się w historię Warszawy. Grał
na fortepianie, na skrzypcach, poznał wielu artystów, do muzyki Maklakiewicza two-
rzył poetyckie teksty. W krąg poetów Kwadrygi wprowadzili go Saliński i Sebyła. Brał
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