
PROLOG 
Stacja kolejowa w Dartford niewiele różniła się od innych stacji na obrzeżach Londynu. 

Wysoko nad torami żelazna kładka o konstrukcji małego wiaduktu, na peronach kryte gontem 

zadaszenie, dokoła stare ławki z fantazyjnymi poręczami. Tu i ówdzie porzucone bezładnie 

wózki pocztowe, jakby zapomniane przez bagażowych. W godzinach szczytu tłok i gwar, 

przez pozostałą część dnia panuje senność. 

Codzienna fala spieszących do Londynu pracowników odpłynęła już do metropolii, kiedy 

na peronie pojawił się młody człowiek z gitarą. W oczekiwaniu na pociąg wypalił papierosa, 

a już w chwilę później tablice z białym napisem DARTFORD po raz niewiadomo który 

zostawały w oddali. W wagonie nie brakowało pojedynczych siedzących miejsc, ale on ruszył 

ku tyłowi pociągu. Nie chciał być narażony na sąsiedztwo innych pasażerów. W pewnym 

momencie przystanął i przyjrzał się uważnie siedzącemu pod oknem rówieśnikowi, który 

trzymał pod pachą plik gramofonowych płyt. Tamten uniósł głowę i rozpoznali się 

natychmiast, jak dwóch znajomych po długim niewidzeniu. 

– Cześć, stary – powiedział gitarzysta. 

– Dokąd jedziesz? – zagadnął ten drugi. 

Ale nie doczekał się odpowiedzi. Gitarzysta z rosnącym zdumieniem przyglądał się 

trzymanym przez kolegę płytom. Prześlizgując się wzrokiem po grzbietach okładek nerwowo 

rozpoznawał nazwiska wykonawców – Chuck Berry, Little Walter, Muddy Waters. 

– Człowieku, słuchasz Chucka Berry’ego, poważnie? – zapytał z przejęciem. 

– Co za zbieg okoliczności! 

 

I tak stacja kolejowa w Dartford przeszła do historii zespołu The Rolling Stones. 

 

 

UCZNIOWSKI BLUES 

 
Kiedy Keith Richards spotkał Micka Jaggera w podlondyńskim pociągu linii Southern 

Line, był rok 1960. Obaj mieli po 17 lat. Nietypowe, jak na owe czasy, muzyczne upodobania 

Jaggera wywołały u Richardsa w pełni zrozumiałe zdumienie. To jakby spotkać na Saharze 

faceta z tego samego podwórka i to jeszcze z bukłakiem wody. A w polu widzenia żadnej 

oazy. 

Wielka Brytania trwała w przedłużającym się błogostanie powojennej stabilizacji. Dużej 

stabilizacji. Rozpadało się Imperium, ale odkąd dumę narodową zaczęto budować na postawie 

ludności w czasie II wojny światowej, Anglicy uważali, że mają wszelkie powody do chluby i 

zasłużonego spokoju. Do sklepów powróciły towary reglamentowane od 1939 roku i nawet 

widmo nowej wojny nikomu nie przeszkadzało w ich konsumpcji. Nie mówiąc już o tak 

odległych sprawach, jak wojna w Korei czy napięcia wokół Kanału Sueskiego. Kolejni 

premierzy różnili się głównie krawatami, a ich cechą wspólną było przekonanie, że jeszcze 

nigdy nie było tak dobrze. Naród wydawał się to przekonanie podzielać. Rewolta młodzieży 

mogła być najwyżej śmiałym tematem literatury science fiction, a echo poczynań 

amerykańskich beatników skutecznie odbijało się od muru wyspiarskiej „splendid isolation”. 

Radio nadawało jazz tradycyjny, tę najszczęśliwszą muzykę naszych czasów, a w sobotnie 

wieczory rozbrzmiewało w maleńkich, przydomowych ogródkach skiffle – muzyka, którą 

może grać każdy. Rock and rolla słuchali nieliczni, grono miłośników rhythm and bluesa 

(R&B) było jeszcze węższe, a jeśli ktoś wiedział, co to jest prawdziwy blues, był przekonany, 

że nie dzieli tej wiedzy z nikim. Ofiarami podobnego mniemania padli Jagger i Richards – 



niezależnie od siebie. Nie było to przekonanie w pełni słuszne, ale nie uprzedzajmy 

wypadków. 

Kraj rósł w siłę, a ludzie żyli dostatniej. Społeczeństwo wolne od groźby ubóstwa, a nawet 

bezrobocia, podlegało jednak zmieniającym je od wewnątrz procesom i to procesom całkiem 

nowym. Naruszony został dogmat brytyjskiej klasowości. Psychiczna segregacja grup 

społecznych silniejsza jest w Wielkiej Brytanii – a zwłaszcza w Anglii – niż w innych 

państwach europejskich. 

Poszczególne klasy społeczne oddzielone są trwałymi i trudnymi do przekroczenia 

barierami. System ten funkcjonował od wieków. Dopiero lata po II wojnie światowej 

zachwiały jego podstawą – granicą pomiędzy proletariatem a klasą średnią. 

Wzrastająca stopa życiowa prowadziła do upowszechnienia mieszczańskich standardów 

materialnych. Utrzymanie odrębnego statusu, dziedziczonego w rodzinie od pokoleń, 

przestało być dla przedstawicieli klasy średniej błogosławieństwem bożym. Stało się 

wyzwaniem. 

Już w latach pięćdziesiątych przeszło połowa ludności Anglii mieszkała w osiedlach 

skupiających domki jednorodzinne. Osiedli tego typu wciąż przybywało – nic więc dziwnego, 

że doszło do sytuacji, w której urzędnicy, technicy czy nauczyciele po wprowadzeniu się do 

nowego domu stwierdzali, że ich najbliższym sąsiadem jest rzemieślnik, sprzedawca albo 

kwalifikowany robotnik. Zjawisko to spotęgowane było na obrzeżach wielkich miast. Moloch 

metropolii demokratycznie wchłaniał wszystkie swoje przedmieścia. 

Mick Jagger i Keith Richards urodzili się tego samego roku w miasteczku Dartford w 

hrabstwie Kent. Obecnie cała okolica zawiera się w południowo-wschodniej części Londynu. 

Matka Micka, Eva Scutts, dotarła tu aż z Australii, skąd jako dziecko przybyła z rodziną. 

Nigdy nie pozbyła się do końca dokuczliwego poczucia alienacji – już nie była Australijką, 

ciągle nie mogła poczuć się Angielką. Znajomi z wczesnego okresu jej życia pamiętają 

szczególną wrażliwość Evy na punkcie pochodzenia. Wydawało jej się, że wszyscy Anglicy 

podzielają stereotypowy obraz Australijczyka, prymitywnego wieśniaka. Bariera ta nie 

stanowiła jednak przeszkody w nawiązaniu kontaktów z nowymi współobywatelami. Wdzięk 

i uroda zrobiły swoje. Pracowała jako fryzjerka, kiedy poznała miejscowego nauczyciela 

wychowania fizycznego. A panowie od WF to chyba najwięksi przystojniacy pod każdą 

szerokością geograficzną. Eva Scutts i Basil (Joe) Jagger wzięli ślub w kościele Świętej 

Trójcy w Dartford 7 grudnia 1940 roku. Wojennemu racjonowaniu podlegała żywność, 

alkohol, nawet ubrania, nie było więc mowy o hucznym weselu. Przybyło około piętnastu 

osób, drużbą był brat pana młodego, Albert. 

Jako młoda żona Eva próbowała kompensować swoje poczucie zagrożenia w typowo 

emigrancki sposób. We wszystkim, co robiła, starała się być bardziej normalna, przeciętna i 

statystyczna niż najbardziej normalny, przeciętny i statystyczny Anglik. Ona też, właściwie 

jako jedyna z całej rodziny, emocjonowała się sprawą statusu społecznego i zabiegała o 

utrzymanie dobrych burżuazyjnych standardów. Mick podsumował to po latach: „Moja mama 

jest bardzo proletariacka, mój ojciec mieszczański, ponieważ odebrał w miarę przyzwoite 

wykształcenie. Pochodzę więc skądś pomiędzy. Ani stąd, ani stąd”. 

Pierwszy i najsłynniejszy syn państwa Jaggerów, Michael Philip, urodził się w 

poniedziałek 26 lipca 1943 roku, pod znakiem wstępującego Lwa. Świat w okresie narodzin 

późniejszego Stonesa aż wrzał od wydarzeń. Wielka Rada Faszystowska uchwaliła właśnie 

wotum nieufności dla Mussoliniego i dyktator Włoch został z rozkazu króla uwięziony w 

Arbuzzach. Aliancka ofensywa łamała zęby na Sycylii, a „moskity” RAF zrzuciły 2 tysiące 

ton bomb na Essen. W Dartford dwóch sprawców przyznało się do kradzieży kurczaka, 

dwóch innych sąd ukarał za kradzież szlaucha. Był także dziadek, który dostał grzywnę za 

żebractwo, mimo iż zeznawał, że ma 74 lata i już nie wie, co robi. 



Zakompleksiony brat idola, Christopher Edward, przyszedł na świat 19 grudnia 1947 roku. 

W promieniu co najmniej kilku tysięcy mil nikt nie zrzucał bomb. 

Chłopcy, jak powiedziałaby większość matek, dobrze się chowali. Co nie znaczy, że trudno 

ich było znaleźć. Wręcz przeciwnie. Niezwykle ruchliwi, choć obaj grzeczni, byli lubiani 

przez otoczenie. Szczególnie Mike, jak rodzina nazywała starszego. Sąsiedzi pamiętają, że 

nigdy nie wybrał prostej drogi, jeśli w pobliżu był mur lub drzewo. Nigdy nie szedł, jeśli 

mógł biec. Znakomitym polem do popisu był przydomowy ogródek, pełen starych drzew 

owocowych. Wspomina matka: „Przechodziliśmy przez okres fascynacji Tarzanem, kiedy 

chłopcy skakali z gałęzi na gałąź wydając donośne okrzyki. Wydawało się, że przesiadują na 

drzewach godzinami, co mnie czasem przerażało. Ciągle się bałam, że spadną”. Ale kronika 

rodzinna żadnych poważnych wypadków nie zanotowała. Mike spuszczał bratu regularne 

lanie, jak to brat, ale i tu obyło się bez uszczerbków na zdrowiu. W pamięci matki zapisał się 

jako dobry chłopiec, z wyjątkiem pewnego okresu w wieku lat czterech: „Przechodził wtedy 

fazę rzucania się na ludzi bez żadnego powodu. Pamiętam, jak w wakacje szliśmy któregoś 

dnia wzdłuż plaży i Mike tratował każdy napotkany zamek z piasku. Nawet te, które chłopcy 

dopiero budowali. Sprawiłam mu lanie”. Freud powiedziałby, że mały Mike rozładowywał po 

prostu agresję związaną z wychodzeniem z okresu analnego. Ale co mogła o tym wiedzieć 

Eva Jagger? 

W szkole podstawowej, Wentworth County Primary School, Mike widoczny był na 

pierwszy rzut oka nawet w klasie złożonej z trzydzieściorga identycznie ubranych dzieci. 

Zawsze aktywny, etatowy ochotnik, znajdował sympatię nauczycieli. Nie należał do uczniów 

wybitnych, ale określany był jako dziecko zdolne i przyjemne. Warto zapamiętać tę opinię, bo 

nie miała się powtórzyć. 

System szkolnictwa w Wielkiej Brytanii różni się nieco od tego, do którego jesteśmy 

przyzwyczajeni. Dzieci w wieku lat jedenastu przystępują do egzaminu, zwanego potocznie 

11+, który praktycznie determinuje całą ich przyszłość. Szczęśliwcy, którzy wypadną 

najlepiej (przy rywalizacji o wybór kariery w tym wieku można chyba mówić o szczęściu), 

trafiają do szkół ogólnokształcących, co pozostawia sprawę ich dalszego rozwoju otwartą. 

Pozostali rozlokowywani są w szkołach technicznych i zawodowych. Mike znalazł się w 

gronie wybrańców i całe szczęście – Dartford nie było miejscem, w którym problem 

społecznego awansu lub degradacji traktowany byłby lekko. A ambicje rodziców (to właśnie 

w Anglii sprzedaje się przypinane do klapy znaczki z napisem: Uważaj przy wyborze 

rodziców!) były oczywiście wysokie. Mama: „Mówiąc zupełnie szczerze, spodziewałam się, 

że Mike zostanie politykiem. Już w szkole był przywódcą. Jeśli w coś wierzył, gotów był 

bronić tego wbrew wszystkim”. 

Młody Jagger zdobywał wraz z wiekiem coraz więcej pewności siebie. Pozytywnie 

zaliczony 11+ podniósł jego status, a sytuacja domowa stwarzała sprzyjające warunki do 

rozwijania skłonności dominacyjnych. Jako pierworodny synek pozostawał ulubieńcem 

matki, a młodszy brat nie przedstawiał sobą żadnego zagrożenia. Chris był chłopcem mniej 

atrakcyjnym, wydawał się także mniej inteligentny. Czego by nie zrobił, wiadomo było, że 

Mike robił to już od dawna. Nauczyciele zauważyli, że we wszystkim wzoruje się na bracie. 

Modelował na Mike’u całe swoje zachowanie, zarażając się jego stanami emocjonalnymi, 

naśladując go w najdrobniejszych szczegółach. W przyszłości miał dzięki temu zarobić 

niejednego dolara. Ale dopiero w przyszłości. 

Nowa szkoła oznaczała dla Mike’a nowe życie. Cała słodycz i gorycz dojrzewania 

oczekiwała na niego w Dartford Grammar School. Ta szacowna, założona w XVI wieku 

instytucja, z dumą i typowo prowincjonalnym splendorem obnosiła się ze swoimi tradycjami. 

Corocznie obchodzone święto założycieli szkoły było dla miejscowych notabli i lokalnej 

prasy jednym z najważniejszych wydarzeń. Mowom i wystąpieniom nie było końca, a to, że 

mówiło się zawsze o tym samym, wydawało się nikomu nie przeszkadzać. 



Wielowiekowa tradycja znajdowała swoje uosobienie w dyrektorze, panu Hudsonie, 

którego życiową ambicją było uczynienie z Dartford Grammar najbardziej angielskiej z 

angielskich szkół publicznych. Szkoła była – oczywiście – czysto męska i pan Hudson 

prowadził ją po męsku. Przede wszystkim dzielił chłopców na cztery drużyny, między 

którymi wzbudzano rywalizację sportową. Lojalność wobec swojej drużyny i poczucie 

przynależności do grupy były święte. Współczesna psychologia nazywa takie zjawisko 

kategoryzacją – wystarczy podzielić ludzi na grupy pod najbardziej błahym powodem, a 

członkowie jednej zaczynają postrzegać członków drugiej jako osoby wrogie. Współczesna 

psychologia powiedziałaby także niejedno na temat instytucji prefekta, czyli ucznia nadzorcy. 

Jego zadaniem było utrzymanie dyscypliny w powierzonej grupie kolegów. Pozostali chłopcy 

najpierw prefektów nie lubili, potem się ich bali, a na koniec starali się im przypodobać i 

zazdrościli licznych przywilejów. Pan Hudson dobrze wiedział, co robi. Psychologia 

psychologią, a wszystkie te zabiegi zbliżają nas do dyrektorskiego oczka w głowie – były nim 

zajęcia wojskowe. Wszyscy chłopcy wstępowali do Połączonych Sił Kadetów (Combined 

Cadet Force) i piątkowe popołudnia spędzali na rozkoszach musztry. Należy dodać, że kilka 

lat w CCF procentowało szeregiem ulg przy odbywaniu służby wojskowej, która wciąż była 

obowiązkiem każdego Anglika. 

W pierwszych latach nauki w nowej szkole opinia o Mike’u niewiele się zmieniła. Dużo 

pracował i pełen był najlepszych chęci. Ale jego udział w zorganizowanym życiu szkoły 

systematycznie malał, a w końcu i w nim samym coś pękło. Chciał się wyróżniać, próbował 

być najlepszy. Kiedy już zrozumiał, że nie będzie – stracił motywację. W nauce nawet się nie 

opuścił, ale było po nim widać, że stracił zapał. Jego postawa znalazła precyzyjne 

potwierdzenie w stosunku do sportów. Mike stronił od każdej konkurencji, której nie mógł 

wygrać. To, że był synem nauczyciela WF, nie ułatwiało mu życia. Tym bardziej że starał się 

sprawić ojcu przyjemność. Jedyną grą, jaką lubił, była koszykówka, po pewnym czasie został 

nawet kapitanem szkolnej drużyny. Potraktujmy ten fakt jako pewien kompromis, choć trzeba 

dodać, że koszykówka była w szkole dyscypliną o marginalnym znaczeniu. 

Ale, czy wierzymy w horoskopy czy nie, lwi charakter Jaggera zaczął się w końcu 

ujawniać. W miarę słabnięcia jego pozycji uczniowskiej, rósł prestiż w grupie rówieśniczej. 

Mike zaczął robić się pyskaty i zainteresował się dziewczętami. A także muzyką. Co było 

głosem organizmu, a co powołania? Zaczął zdobywać autorytet wśród kolegów, głównie 

dzięki temu, że z największym tupetem kłamał o swoich miłosnych podbojach. Wkrótce 

zgromadził wokół siebie stałą paczkę. Wszyscy słuchali jazzu, przekrzykiwali szkolnych 

oponentów i nie przestawali rozmawiać o seksie. Stanowili w tym temacie grono nie 

skażonych empirią teoretyków, ale każdy grał rolę Casanovy do upadłego. Pozostali udawali, 

że wierzą, tylko po to, żeby na równych prawach zdobyć szansę uzewnętrznienia własnych 

fantazji. Do ścisłego grona dyskutantów Jaggera zaliczali się Tony Gorman, Allan 

Etherington, Richard Condon, Clive Robson oraz Dick Taylor. Warto zapamiętać tego 

ostatniego, bo niemal został Stonesem. Chociaż na razie myślał głównie o zostaniu 

mężczyzną. 

Akcje Jaggera rosły. Posiadanie ojca nauczyciela w tej samej szkole musi prędzej czy 

później zaowocować – przynajmniej pośrednio. I zaowocowało. Pan Joe Jagger 

zaangażowany został do współpracy przy serialu telewizyjnym „Seeing Sport” (Sport z 

bliska). Celem, jaki zamierzali osiągnąć twórcy tego dokumentu, było zachęcenie młodych 

ludzi do zajęcia się mało popularnymi i nieco bardziej wyczynowymi dyscyplinami. Joe 

Jagger opisywał podstawowe zasady, a synek i jego paczka demonstrowali ich zastosowanie 

w praktyce. Ku zazdrości odtrąconych szkolnych championów. 

Mały Mike, pokazując przed kamerami TV, jak wiosłować w canoe, albo symulując górską 

wspinaczkę, otarł się, po raz pierwszy, o ludzi i sprawy spoza maleńkiego i stabilnego świata 

Dartford. Po raz pierwszy też poczuł smak gwiazdorstwa – na razie tylko w skali szkoły, ale i 



tak smak ten bardzo mu się spodobał. Jagger nie tylko rósł w sobie, ale też coraz śmielej 

poszukiwał własnej tożsamości. W czasach, kiedy uczniowie angielskiej szkoły nie więcej 

różnili się między sobą niż żołnierze Mao Tse-tunga, nawet nieznacznie dłuższe włosy czy 

węższe spodnie świadczyć miały o indywidualizmie, co traktowane było przez władze jako 

wyzwanie. Mike nosił włosy „długie”, spodnie „wąskie”, a kiedyś nie dość, że przyszedł w 

Dniu Sportu w czarnej marynarce, to jeszcze towarzyszyło mu kilka dziewcząt! 

Łatwiej jednak było o kilka koleżanek na majówkę niż o tę jedną wyczekiwaną, pierwszą z 

przewidywanych setek czy tysięcy, która miała być przewodniczką do świata już tak żywo 

przeczuwanego i tak bardzo upragnionego. Klub gawędziarzy (żeby nie powiedzieć 

dosadniej) przeżywał swój złoty okres. Chłopcy opracowywali różne patenty, żeby pogadać 

nawet w czasie zajęć. Mike, Clive Robson i Tony Gorman byli autorami numeru 

wykonywanego w czasie częstych biegów przełajowych. Dowlec się do piaszczystych 

pagórków Dartford Heath (dzisiaj przebiega tamtędy autostrada), potem wolniej, wolniej, dać 

się zostawić w tyle i nura w wydmy. A potem spokojna godzinka – słoneczko, parę 

papierosów podebranych rodzicom przed pójściem do szkoły i opowieści, przy których 

Boccacio uznałby się za dyletanta. Następnie wyczuć moment powrotu walących się z nóg 

kolegów, hop do środka i udawać zmęczenie. Doskonałe. 

Chłopcy wykazywali wiele inwencji, ale o kontakt z dziewczętami było trudno. Żaden z 

paczki nie miał siostry, która miałaby koleżanki, które to z kolei koleżanki… Lekcje tańca w 

szkole żeńskiej były rygorystycznie prowadzone, a przez to upokarzające i bezowocne. Mike i 

Clive zgłosili się na ochotnika do pomocy przy scenografii w dziewczęcym kółku teatralnym, 

ale byli tak pilnowani, że nawet nie otarli się o płeć przeciwną. Najważniejsze, że się nie 

poddawali. Do kółka fotograficznego w swojej szkole wstąpili tylko po to, żeby na doroczną 

zabawę taneczną mieć klucze do ciemni! 

Nikt im zresztą życia nie ułatwiał. Władze obu szkół tworzyły zgodną koalicję stojącą na 

straży dobrych obyczajów. Nawet na koedukacyjnym pokazie „Ryszarda III” w miejscowym 

kinie młodzież była rzetelnie rozdzielona – panie na dole, panowie na balkonie. Chłopcy 

musieli się więc ograniczyć do zaczepek werbalnych, niemal anonimowych ze względu na 

panujące ciemności. A także do tak wypróbowanych sposobów rozładowywania napięcia 

seksualnego jak rzucanie z balkonu pustych torebek po kukurydzy. 

Młodzieńcze poczynania Jaggera stanowią dokładne potwierdzenie starego porzekadła, że 

ci, co to robią, to o tym nie mówią, a ci, co o tym mówią, to tego nie robią. Miał lat 15, kiedy 

wreszcie zaczął się spotykać z młodszą o dwa lata koleżanką. Nie miał jednak zielonego 

pojęcia, jak się do rzeczy zabrać. Pierwsza dziewczyna późniejszego idola, niejaka Anne, 

najlepiej pamięta z tego okresu… kosmetyki pani Jagger. Eve Jagger po doprowadzeniu 

chłopców do wieku szkolnego podjęła pracę sprzedawczyni w sklepie z kosmetykami. 

Przynosiła do domu mnóstwo próbek i pozwalała Anne, przychodzącej do Mike’a na 

herbatki, pobawić się tym i owym. 

Można by się pokusić o psychoanalityczną interpretację kompensowanego w ten sposób 

popędu, ale Mike coraz bardziej interesował się muzyką. Niewiele z wielkiego świata 

docierało do Dartford, a jednak większość nastolatków zaczęła ulegać intuicyjnej zupełnie 

fascynacji Ameryką. Oczywiście Ameryka to Stany Zjednoczone, a Stany Zjednoczone to 

muzyka i film. Młodzi ludzie słuchali jazzu, próbowali grać skiffle, oglądali westerny. Mało 

kto przeczuwał zbliżającą się wielkimi krokami emancypację młodzieży i przemianę 

obyczajów. Co prawda wyświetlano już wtedy w Anglii „Buntownika bez powodu” 

(okrojonego!) czy „Blackboard Jungle”, ale tym, co najgłębiej pozostawało w pamięci 

brytyjskim nastolatkom, były jedyne w swoim rodzaju symbole Ameryki – crown imp 

convertible, ‘56 oldsmobile, lincoln continental. Przy angielskich mini morrisach wydawały 

się pojazdami z innej planety. 



Cała Anglia słuchała jazzu, był to jednak prawie wyłącznie tradycyjny jazz nowoorleański, 

określany popularnie jako trad. I to najczęściej w rodzimym wydaniu. Stacje radiowe i kluby 

taneczne rozbrzmiewały dźwiękami zespołów Chrisa Barbera, Kenny’ego Balla, Ackera 

Bilka. Jednak jazz tradycyjny, grany w Anglii na profesjonalnym poziomie i stawiający przed 

muzykami wysokie wymagania, nie mógł stanowić zachęty do muzykowania domowego. 

Przypomniano sobie wiec o tradycji jug-bandów, ulicznych kapel nowoorleańskiej biedoty z 

epoki ragtime’u, epoki narodzin jazzu. Idea tkwiła w samym instrumentarium – tarka, bas ze 

szczotki, gitara lub banjo, na których wystarczyło znać dwa lub trzy akordy, kazoo czy po 

prostu grzebień z bibułką. No, na tym to już zagra każdy z odrobiną słuchu 

I tak ogarnęło Anglię szaleństwo skiffle. Styl rozwinął się na prywatkach o charakterze 

pogotowia czynszowego. W domu zalegającego z opłatą lokatora zbierali się przyjaciele, 

wychodzili na ulicę i grali puszczając wśród zebranych gapiów kapelusz. Sąsiedzi wrzucali 

pieniążki – czasem dlatego, że ładnie grali, częściej po to, żeby jak najszybciej przestali. 

Skiffle było eklektyczną, synkopowaną mieszaniną jazzu, muzyki ludowej i bluesa. A 

właśnie. Bluesa. Kompanie płytowe, zachęcone kolosalną popularnością skiffle, odważyły się 

na import płyt, które niedawno jeszcze obejmowano jedną wspólną kategorią „racial music” – 

muzyki rasowej granej przez Murzynów dla Murzynów. Początkowo był to najbliżej 

spowinowacony z muzyką ludową folk-blues w wydaniu takich klasyków gatunków jak Big 

Bill Broonzy czy Leadbelly. Stopniowo zaczął jednak do Anglii docierać także miejski odcień 

bluesa – drapieżny, elektryczny. A stąd już tylko krok do R&B. Na płytach legendarnej 

chicagowskiej wytwórni Chess odnaleźć można było muzykę takich twórców urban-bluesa, 

jak Howlin’ Wolf czy Muddy Waters, bez którego zespół The Rolling Stones nie nazywałby 

się The Rolling Stones. Ale dla tej samej wytwórni nagrywał także Bo Diddley, artysta nie 

tylko na wskroś R&B, ale w prekursorski sposób kładący podwaliny tego, czym rock and roll 

jest po dzień dzisiejszy. 

„Na początku był jazz tradycyjny i skiffle” – powie Jagger w 1974 roku. „Ludzie wydają 

się dziś nie pamiętać, na jaką to się działo skalę. (…) Tak naprawdę zaczął się angielski rock 

and roll. Od grup skifflowych”. 

Mike i jego kumple z Dartford Grammar kupili R&B w ciemno. Była to muzyka 

nowoczesna, oryginalna, dzika. Takimi też próbowali być oni sami. Wbrew uznanym 

powszechnie autorytetom, często wbrew najbliższym. Dla samego Jaggera jest to okres wciąż 

żywy w pamięci: „Zwariowałem na punkcie Chucka Berry’ego, Bo Diddleya, Muddy Watersa 

i Fatsa Domino, nie wiedząc, co to wszystko znaczy, wiedziałem tylko, że jest to piękne. Mój 

ojciec zwykł to nazywać muzyką dżungli, a ja mówiłem tak, to prawda, muzyka dżungli, 

świetne określenie. Ilekroć jej słuchałem, zawsze chciałem usłyszeć jeszcze więcej. To była 

najbardziej autentyczna rzecz, z jaką się kiedykolwiek spotkałem. Zacząłem interesować się 

bluesem, odkąd zrozumiałem, że coś takiego w ogóle istnieje. Nigdy nie grali bluesa w radio, 

chyba że zaszło jakieś nieporozumienie. Te rzeczy mogły być hitami w Ameryce, ale nigdy 

tutaj. Następnie zdałem sobie sprawę, że Big Bill Broonzy był pieśniarzem bluesowym i że 

Muddy Waters był także pieśniarzem bluesowym, że to było tak naprawdę to samo i że nie 

miały znaczenia żadne podziały. Zdałem sobie z tego sprawę, kiedy miałem 15 lat”. 

No i zaczęło się. Jagger, Dick Taylor, Allen Etherington oraz nieco spokojniejszy sympatyk 

paczki, Bob Beckwith, rozpoczęli wspólne muzykowanie. Spotykali się po lekcjach w 

którymś z domów i próbowali imitować znane sobie nagrania, pieczołowicie wysłuchane z 

małego gramofonu. Dick grał na bębnach, Bob na gitarze, a Allen na marakasach. Mike – 

urodzony solista – śpiewał. Doświadczenia nie miał żadnego. Nigdy nie splamił się żadnym 

szkolnym chórem ani niczym podobnym. Rodzinna fama głosi jednak, że już jako dziecko 

wykazywał zdolności w imitowaniu piosenkarzy znanych z anteny radiowej, czym zabawiał 

mamę i tatę. 



Zespół został nazwany Little Boy Blue and the Blue Boys, co świadczy, że chłopcy może 

jeszcze nie za bardzo czuli bluesa, ale już na pewno czuli epokę. „Pamiętam, jak Mike 

ćwiczył z grupą chłopców na podwórku naszego domu w Beckwith” – wspomina matka 

Dicka Taylora. „Nazywali się Little Boy Blue and the Blue Boys. Siedzieliśmy z mężem w 

pokoju obok, skręcając się ze śmiechu”. Mąż pani Jagger umiał się znaleźć ładniej, 

szczególnie jak na ojca, który chciał wychować sportowca: „Jego matka i ja nigdy im nie 

przeszkadzaliśmy, ponieważ brzmiało to całkiem nieźle”. 

W Little Boy Blue and the Blue Boys widzieć należy przede wszystkim instrument 

młodzieńczego narcyzmu Jaggera. Jego własne popisy absorbowały go daleko bardziej niż 

poczynania Blue Boys jako zespołu. Po każdej sesji wypytywał kolegów, jak brzmiał, czy 

dużo lepiej niż ostatnio, czy podobała się im jego interpretacja – jednym słowem bywał 

męczący. W każdym razie wszyscy dobrze się bawili, a Mike zdobywał nieocenione 

podstawy swojej jedynej muzycznej edukacji. 

Tymczasem pogorszyły mu się układy w szkole i to nawet nie do końca za jego sprawą. 

Otóż stało się jasne, że obowiązek służby wojskowej zostanie zniesiony i chłopcy do wojska 

nie pójdą. Tym samym znienawidzone zajęcia kadetów straciły swoje jedyne racjonalne 

usprawiedliwienie. Mike, Richard Condon i Clive Robson nie myśleli brać w nich udziału ani 

chwili dłużej. Za nimi poszli inni chłopcy. Dyrektor chciał nadal uważać CCF za integralną 

część szkolnego programu, był jednak bezsilny. Bunt miał charakter zbiorowy, Mike nie 

odegrał w nim tak naprawdę roli przywódczej, ale to właśnie na nim skupiła się w jakiś 

sposób cała złość pana Hudsona. Nie znosił Jaggera i nie ukrywał tego, Mike kpił z niego 

zresztą wielokrotnie, trzeba jednak oddać dyrektorowi cały szacunek – nigdy nie był wobec 

Jaggera niesprawiedliwy. O sile tłumionych przez pana Hudsona emocji niech jednak 

zaświadczy następująca historia. Po kilku ładnych latach od „buntu kadetów” przybyła do 

szkoły ekipa telewizyjna BBC, żeby zrobić reportaż o jej najsławniejszym wychowanku. 

Okazało się dość szybko, że filmowcy planują między innymi przeprowadzenie wywiadu z 

panem Harrisem, nauczycielem matematyki, a zarazem jedynym członkiem ciała 

pedagogicznego, który zachował o Jaggerze życzliwe wspomnienie. Dyrektor po prostu nie 

wpuścił ich do szkoły. Pan Harris zasugerował koncert dobroczynny Stonesów na rzecz 

Dartford Grammar, ale pomysł ten spotkał się z ogólnym oburzeniem. Grono nauczycielskie 

nie życzyło sobie żadnego dalszego kojarzenia imienia Jaggera z nieskalanym przez tyle 

wieków imieniem szkoły. Nawet za cenę nowego basenu czy sali gimnastycznej. Najgorsze i 

tak już się stało, i na tym koniec. 

Jagger na szczęście ani wtedy, ani teraz, nie należał do tych, co to się specjalnie przejmują. 

A krzywdy też sobie zrobić nie dał. W dobrym samopoczuciu dotarł do klasy szóstej, którą 

można nazwać maturalną. Ma ona w Anglii odmienny od poprzednich, fakultatywny 

charakter. Mike, jak się nagle okazało, urodzony humanista, wybrał literaturę angielską, 

historię i język francuski. Życie w klasie szóstej niewątpliwie obfitowało w więcej atrakcji niż 

w klasach młodszych. Mniej przedmiotów do nauki, więcej wolnego czasu. Okazjonalne 

wyskoki na piwo, które w wydaniu Mike’a i jego drużyny niejednokrotnie kończyły się 

pogróżkami od dyrekcji. Wisiało jednak nad chłopcami widmo egzaminów, po raz drugi 

miały się rozstrzygnąć ich dalsze losy. I o tym nie zapominali. 

Jagger już wtedy zaczął objawiać swój makiawelski charakter. Nie czuł się zbyt pewnie w 

temacie literatury rodzimej, nie on jeden zresztą. Talent pedagogiczny pana od angielskiego 

pozostawiał wiele do życzenia i nauczyciel ten był obiektem nieustających zaczepek ze strony 

uczniów. Trzeba jednak obiektywnie przyznać, że sam się o to prosił. W szkołach angielskich 

istnieje tradycja głośnego czytania utworów dramatycznych w klasowym podziale na role. 

Wspomniany nauczyciel miał zwyczaj zagarniania dla siebie najlepszych partii. Podczas 

zbiorowego czytania „Króla Leara”, lektury obowiązkowej, tak wzruszała go własna 

interpretacja, że zalewał się łzami. Ale uciechę musiały mieć dzieci! Uciechy uciechami, a 



tymczasem sprytny Mike zapisał się na korespondencyjny kurs literatury angielskiej. Wysłał 

wypracowania, odesłano mu je omówione i w dodatku z niezłymi ocenami. Pokazał je 

kolegom z klasy, przykład zaraził innych. Wkrótce wszyscy uczyli się angielskiego już tylko 

w ten sposób i jak jeden mąż zaliczyli egzamin, wdzięczni Mike’owi za inicjatywę. Pan od 

angielskiego tryumfował. „Widzisz” – powiedział w rok po egzaminie spotkanemu 

przypadkiem Clive’owi – „mówiłem wam, że z moimi lekcjami wszystko jest w porządku i 

miałem rację. Zdaliście wszyscy”. 

Mimo że zawalił francuski, Mike zdołał dostać się do dosyć ekskluzywnej i powszechnie 

znanej London School of Economics, będącej częścią Uniwersytetu Londyńskiego. Jak 

większość gimnazjalistów nie miał pojęcia, co zrobić ze sobą w przyszłości. Wspominał, że 

chciałby zostać dziennikarzem, ale raczej nic za tym nie stało. Nic także nie zapowiadało, że 

wybierze profesjonalną karierę estradową. Według wszelkiego prawdopodobieństwa sam 

jeszcze w ogóle o tym nie myślał. 

Jeżeli myślał o przyszłości, to na znacznie krótszy dystans. Postanowił nadal mieszkać w 

domu i dojeżdżać na wykłady z Dartford. Ale wykłady rozpoczynały się dopiero na jesieni, 

więc znalazł pracę na czas wakacji. Ojciec Tony’ego Gormana był sekretarzem w pobliskim 

szpitalu dla umysłowo chorych i pomógł w zatrudnieniu syna i kilku kolegów. Mike założył 

reprezentacyjny mundurek Bexley Mental Hospital i został portierem. 

Atmosfera była przygnębiająca. Nikt nikogo nie leczył, obłąkani dożywali swoich lat w 

spokoju, mało kto opuszczał zakład. Według relacji jednego z zatrudnionych kolegów, 

większość pielęgniarek stanowiły niepiśmienne włoskie nimfomanki, natomiast większość 

pacjentek nieco bardziej rozgarnięte nimfomanki angielskie. Od jednych i od drugich kazano 

im trzymać się z daleka. Trudno ustalić, czy nakaz był respektowany, ale Mike polubił pracę. 

Mówił, że nie jest ciężka i że może nagadać się do woli z innymi portierami, z ogrodnikiem i 

z kimkolwiek, kto tylko się nawinął. 

Nie był to bynajmniej pierwszy raz, kiedy Mike zarobił samodzielnie parę funtów. 

Niejednokrotnie zatrudniał się przed świętami Bożego Narodzenia jako sezonowy listonosz, 

pomagając w rozwiezieniu lawiny gwiazdkowej korespondencji. W lecie zdarzało mu się 

sprzedawać lody z ogromnego pudła zawieszonego na szyi albo z trzykołowego wózeczka. 

Niewątpliwie najbardziej znanym człowiekiem, jaki kiedykolwiek kupił od Jaggera lody, 

był Keith Richards, choć do sławy czekała go jeszcze wtedy długa droga. Nawiasem mówiąc 

dokładnie tak samo długa jak Mike’a. Chłopcy pochodzili z tego samego miasteczka, 

wychowywali się w pobliżu i przez kilka lat uczęszczali do tej samej szkoły podstawowej, 

Wentworth County Primary School. Następnie rodzice Keitha przenieśli się na drugi koniec 

Dartford, do nowego osiedla domków jednorodzinnych. Kontakt urwał się na pewien czas. 

Przeprowadzka była dla Keitha bolesnym doświadczeniem: „Proletariusze, angielscy 

proletariusze… zmagający się, łudzący się, że są klasą średnią. Wprowadziliśmy się do 

niedobrego sąsiedztwa, kiedy miałem około dziesięciu lat. Przedtem byłem z Mickiem… 

mieszkaliśmy blisko siebie. Potem przeprowadziliśmy się do tego cholernego osiedla. W 

budowie. Tysiące domów, każdy człowiek zdziwiony, co się, kurwa, dzieje. Każdy oderwany. 

Osiedle w budowie, a wokół już pełno gangów – Teddy Boys”. 

Synek inżyniera elektryka z dobrą posadą w General Electric, wypieszczony jedynak, nie 

miał łatwego życia. A w dodatku dobrze wypieszczony – matka miała sześć sióstr i wszystkie 

mieszkały w pobliżu! „Zawsze był trochę maminsynkiem” – przyznaje pani Doris Richards. 

„Kiedy poszedł do szkoły, wpadał w panikę, jeśli tylko nie czekałam na niego przy wyjściu. 

Przy sześciu ciotkach musiał być trochę zepsuty, a taki był z niego słodki dzieciak”. 

Keith był niewątpliwie lepszym synem niż uczniem. Za odłożone zaskórniaki kupował 

mamie czekoladki, ale po egzaminie 11+ załapał się tylko do technikum. Zaczęły się smutne 

lata pełne poczucia bezsensu i alienacji. Keith ganiał po całym Dartford na rowerze, unikał 

zaczepek ze strony gangów i jakimś cudem usłyszał gdzieś Chucka Berry’ego. „Zaczął nas 



męczyć o gitarę” – wspomina pani Richards. „Kiedy miał 15 lat, kupiłam mu wreszcie 

instrument za 10 funtów. Od tego dnia była to najważniejsza rzecz w jego życiu. Mój ojciec, 

który prowadził przed wojną zespół taneczny, pokazał Keithowi parę akordów, ale reszty 

nauczył się sam. Jedną z jego największych ambicji było grać naprawdę dobrze”. 

Keith zaczął stawać na nogi: „Rock and roll zrobił ze mnie jednego z chłopaków. Przedtem 

dostawałem tylko po tyłku”. Zadaniem szkół technicznych było nauczenie zawodu tych, przed 

którymi nie rysowała się szansa kariery akademickiej. W przypadku małego Richardsa szkoła 

nie zrealizowała swojego zadania. Opuścił ją w wieku lat szesnastu – wydalony za nieróbstwo 

i wagary – nie opanowawszy niczego oprócz podstaw gry na gitarze. Tego, oczywiście, 

nauczył się sam. Na szczęście odkrył w sobie także zdolności plastyczne i w ostatniej chwili 

umknął przed koniecznością podjęcia pracy, dostając się do Sidcup Art School. Ta szumnie 

zwana szkoła plastyczna zbierała obiboków różnego autoramentu, zapewniając im azyl na 

parę lat i mnóstwo wolnego czasu, więc Keith wreszcie poczuł się w swoim żywiole. 

Odnalazł bratnie dusze. Były to piękne czasy, kiedy w szkolnej toalecie nie tylko paliło się 

papierosy, ale także grało na gitarach. Richards trafił więc wreszcie do właściwej szkoły. Po 

latach sam zrelacjonuje to najlepiej: „Chodzę sobie do szkoły, codziennie parę weightsów 

(tanich papierosów – przyp. aut.), pięć sztuk w paczce. Wszyscy bez forsy, a najlepsze, co się 

dzieje, to gitary w klopie. Zawsze znalazł się jakiś koleś grający swój najnowszy kawałek 

Wood’ego Guthriego czy Jacka Elliota. Wszyscy interesują się folkiem. Kiedy zacząłem 

chodzić do szkoły plastycznej, też się na to załapałem. Przedtem istniał dla mnie tylko Little 

Richard”. 

W pewnym sensie toaleta Sidcup Art School odegrała w muzycznym rozwoju Richardsa 

rolę podobną do tego, czym współpraca z Little Boy Blue and the Blue Boys była dla Jaggera. 

Zrozumiał, że muzyka, którą fascynował się od pewnego czasu, nie pochodziła znikąd, że ma 

ona za sobą długi i bogaty rodowód wywodzący się z folkloru czarnych mieszkańców USA. 

„Zacząłem dochodzić do korzeni. Najpierw Broonzy. On i Josh White uważani byli za 

jedynych żyjących czarnych bluesmanów, którzy wciąż grali. Zaraz, zaraz – pomyślałem – to 

nie może być tak. Wtedy odkryłem Roberta Johnsona i facetów tego typu. Ale nie można było 

zdobyć ich płyt. Zaledwie słyszało się o nich. Więc z jednej strony grałem cały ten folk na 

gitarze, a z drugiej słuchałem rock and rolla, Chucka Berry’ego i mówiłem do siebie: ye-ye”. 

Wspólny front muzycznych objawień i ogólnej życiowej abnegacji połączył Richardsa z 

kilkoma bratnimi duszami. Nerwowy, wyalienowany nastolatek w Sidcup Art School po raz 

pierwszy w życiu odnalazł przyjaciół. Jednym z nich był Dick Taylor (co za zbieg 

okoliczności), który trafił tu z Dartford Grammar z powodów zbliżonych do tych, które 

kierowały Keithem. Dick współpracował już wtedy z kilkoma zespołami. Sięgał okazjonalnie 

po folk, a nawet jazz, ale w duchu pozostawał wiemy R&B. I to najbardziej zbliżyło go do 

Keitha. Ale chociaż zostali wkrótce bliskimi przyjaciółmi i zaczęli nawet razem grywać, nie 

przedstawił go Jaggerowi ani pozostałym członkom Little Boy Blue and the Blue Boys. Na 

szczęście przypadek zastawiał już sidła… 

Wieloletnia przerwa w znajomości Richardsa i Jaggera nie spowodowała wzajemnego 

zapomnienia. Rower i lody pomogły podtrzymać wspomnienia. Mick: „Keith poszedł do innej 

szkoły w tym samym miasteczku, ale widywałem go czasami, jak pędził na rowerze”. Keith: 

„Potem wyprowadziłem się i nie widziałem go przez dłuższy czas. Spotkałem go raz, jak 

sprzedawał lody przed biblioteką publiczną. Kupiłem je. Próbował zarobić na kieszonkowe”. 

Masa krytyczna została przekroczona w pociągu zmierzającym z Dartford do Londynu. 

Skutki eksplozji odczuwamy do dziś. 

Kiedy Richards znalazł u Jaggera pod pachą plik płyt swoich ulubionych wykonawców, 

szeroko otworzył oczy. Ale zdumienie ustąpiło miejsca podziwowi. Część posiadanych przez 

kolegę płyt uważał za nieosiągalne w Anglii. Kiedy obaj dali już wyraz obustronnej radości, 

zagadnął go o to. 



– Tak, w domu mam jeszcze parę – odpowiedział Jagger. – Pisałem do tych, no, Chess 

Records w Chicago, dostałem katalog zamówień pocztowych i jakoś to ciągnę, wiesz? 

Richards zaprosił go do siebie na herbatę. Jagger przyniósł kilka płyt, posłuchali ich razem. 

Poemocjonowali się. Okazało się, że obaj znają Dicka Taylora. Okazało się, że – używając 

słów Richardsa – „ja trochę podgrywam, on trochę podśpiewuje”. Przeszło dziesięcioletnia 

przerwa we wzajemnych kontaktach wyparowała ze świadomości obu chłopców w ciągu 

kilku zaledwie godzin. Odrodziła się przyjaźń pomiędzy ludźmi, których porównano po latach 

do Romulusa i Remusa wykarmionych na piersi tej samej wilczycy R&B. Przyjaźń, którą w 

blisko dwadzieścia lat później tak skomentuje Jagger: „(Keith) jest moim bratem, 

przypadkiem urodzonym z innych rodziców”. 

Stało się oczywiste, że Richards dołączy do Blue Boys jako nowy gitarzysta. A gdy tylko 

dołączył, stało się oczywiste, że jest najlepszym muzykiem ze wszystkich chłopców. Jak to 

złośliwie skomentowali, najrzadziej zdarzało mu się odrabiać prace domowe – Richards 

zripostował, że nigdy tego nie robił. Włączenie Keitha do Little Boy Blue and the Blue Boys 

miało bardzo korzystny wpływ na Jaggera. Osłabła jego narcystyczna koncentracja na sobie, 

zaczął traktować zespół jako całość, dążyć do integracji brzmienia. A z samym Keithem tak 

się zintegrował, że w najbliższe wakacje dołączył do państwa Richardsów, kiedy zgodnie z 

corocznym zwyczajem wyjeżdżali z synem nad morze. 

Dla rodziców Keitha mógł Jagger stanowić wzór dobrze zapowiadającego się młodego 

człowieka. Też, jak ich syn, bawił się w muzykę, ale jednak pilnował spraw najważniejszych. 

Studiował na szacownej uczelni i rysowała się przed nim świetlana przyszłość, czego o ich 

latorośli w żadnym wypadku nie można było powiedzieć. Młody Richards koncentrował się 

wyłącznie na grze na gitarze, przyszłość widział co najwyżej mgliście. Żył w potencjalnej 

gotowości rzucenia się w wir wielkiego świata, ale póki co, czuł doskonale, że w Dartford jest 

beznadziejnie bezpieczny. 

Za to z Mike’a robił się światowiec. Londyńczyk. Studia szły mu nieźle. Musiał sporo 

pracować, szczególnie nad matematyką, ale wydawał się dostatecznie zmotywowany. Coraz 

częściej włączał się w życie studenckie – prywatki u tych kolegów, którzy mieli szczęście 

(albo nieszczęście) posiadać mieszkanie w stolicy, piątkowe pijaństwa w barze Trzy Beczki. 

W rodzinnym Dartford, gdzie ciągle mieszkał, otaczał go splendor samej uczelni, której ranga 

wyraźnie wzrastała. W Anglii mówiło się wówczas, że co prawda w rządzie zasiadają 

ekonomiści z Oxbridge, ale media pełne są absolwentów London School of Economics. Tutaj, 

jeszcze przed wojną, studiował późniejszy prezydent USA, John F. Kennedy, i tutaj też złapał 

żółtaczkę, która zmusiła go do opuszczenia Anglii. Rosnący prestiż szkoły oraz jej dogodne 

usytuowanie w centrum Londynu powodowały, że udział takich osobistości jak Harold 

Wilson czy Edward Heath w zajęciach seminaryjnych nie był niczym wyjątkowym. 

Mike z premedytacją wykorzystywał swój nowy status do leczenia dawnych kompleksów. 

Londyn był w jego opowieściach miastem swobodnych obyczajów, pełnym łatwych, 

rozwiązłych kobiet, które marzyły wprost o studencie z prowincji. Oczywiście miał je ów 

student wykorzystać i porzucić. Koledzy z Dartford, którzy wyjechali do odległych uczelni, 

żeby tylko wyzwolić się wreszcie od opieki rodziców i lokalnych moralistów, zazdrościli 

Mike’owi wyboru. Przeżywali ogromne rozczarowanie spowodowane surowością 

uczelnianych warunków. Clive Robson, niepocieszony w żalu student Oksfordu, twierdził, że 

ta „skarbnica żeńskich talentów” bardziej przypomina klasztor, niż Dartford Grammar pod 

żelazną ręką pana Hudsona. 

Wydaje się zresztą, że Mike’owi rzeczywiście było już czego zazdrościć. W czasie świąt 

Bożego Narodzenia zaczął się pokazywać w Dartford w towarzystwie panienki o imieniu 

Bridget. Naoczni świadkowie używali do jej opisu takich określeń, jak „doprawdy szpetna” 

albo „twarz jak budyń”, nie to było jednak ważne. Skoro Mike, tak dotychczas niestały w 

adresowaniu swoich chuci, spędzał z nią tak wiele czasu, można było mniemać, że 



zdesperowane dziewczę szło na całość. Jagger, wyraźnie zawstydzony brzydotą swojej 

partnerki, nadrabiał miną i rozgłaszał teksty w rodzaju „znalazłem u jej boku szczęście”. 

Czyżby jednak biedna Bridget rzeczywiście otworzyła tę, jedyną w swoim rodzaju, listę, 

której nie zrekonstruuje już nigdy żaden kronikarz? 
 


