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 Ana stanęła przed drzwiami, z których tu i ówdzie odłaziła brązowa, olejna farba.  

Z ulgą postawiła na wycieraczce ciężki futerał. Poprawiła na sobie ubranie i podniosła rękę  

do dzwonka. Zanim rozległ się piskliwy dźwięk, w drzwiach stanął Ojciec. Spojrzał najpierw 

na Anę, potem na stojący przy jej prawej nodze przedmiot i znów na Anę. Wyczekująco  

i nieprzyjaźnie. 

- Pyjter pedzioł, że on jij niy chce - wyrzuciła z siebie Ana i, ująwszy metalowy uchwyt, 

poczekała, aż Ojciec ją przepuści. Zrobił to z wyraźnym ociąganiem. Zamknął drzwi i usiadł 

na swoim zwykłym miejscu - przy stole naprzeciw wyłączonego telewizora, po czym wbił 

wzrok w martwy ekran. Ana stała u wejścia, zaciskając wargi,  z wiernym jak pies futerałem  

u prawej nogi. Przeniosła spojrzenie z zaciętej twarzy Ojca na stylowy, mocno przykurzony 

kredens z zamglonymi, kryształowymi szybkami, etażerkę, na której piętrzyły się w nieładzie 

nikomu niepotrzebne bibeloty, wysychającą, pokaźnych rozmiarów palmę, ciężkie zasłony, 

okna bez firanek. Po drugiej stronie pokoju stała szafa pochodząca ze zdekompletowanej 

meblościanki i tani stolik pod sprzęt RTV. Trzeba tu będzie wreszcie zrobić gruntowne porządki 

albo wynająć kogoś do pomocy. Ana westchnęła. W głębi pokoju z wysłużonego szezlongu 

obitego zielonym pluszem i przykrytego byle jak czerwonawym kocem podniósł się Opa. 

Uśmiechnął się do Any bezzębnymi ustami: 

- To ty, Ana? 

- Ja, Opa, szczynś Boże. 

- Szczynś Boże, Ana, przyniesłaś co dobrego? 

- Przyniesła - warknął Ojciec ze wzrokiem wciąż wbitym w ekran - przyniesła, co jij zawodzało. 

Ana w tym momencie uświadomiła sobie, że wciąż stoi w kurtce i butach. Odwiesiła kurtkę  

na wieszak, zdjęła buty, znalazła góralskie, skórzane laćki i z torbą przewieszoną przez prawe 

ramię pospieszyła w stronę kuchni. 

- Ja, Opa, zaroz bydzie coś dobrego! - zawołała. Przytknęła palce obu rąk do skroni  

i próbowała opanować zdenerwowanie. Wiedziała, że nie będzie łatwo i bardzo chciała, żeby 

obyło się bez awantury. Tylko spokojnie. Opłukała ręce, wytarła w ścierkę, nastawiła czajnik. 

Z torby wyjęła pachnące, lepkie od lukru drożdżówki. Sięgnęła do górnej szafki po duży, płaski 

talerz i trzy deserowe. Przygotowała kubki. Znalazła kawę. Skrzywiła się na widok opakowania, 

więc dla siebie poszukała herbaty. Jakaś owocowa, może być. W oczekiwaniu na wrzątek 

wróciła do pokoju, żeby jakoś zagadać, odsunąć nieprzyjemną rozmowę, która musiała nastąpić. 

- Ty wiysz, kogo żech ostatnio spotkała? Kasia Nowok, cera łod tych, co sam u wos  

na piyrwszym piyntrze miyszkali. Pamiyntosz? Potym pojechali do Niymiec. Kasia  już wtedy 

boła po maturze. Łona jest z mojego rocznika, ino że chodzioła do Chemika,  

po sąsiedzku z Sempołowskom, to my czasym razym do dom wrocały. Jo by jom ani niy 

poznała, ino nogle słysza: „ Ania! To ty?!” Jo tak patrza – fto to jest? Dopiero jak przyszła 

bliżyj, no ja - Kasia Nowok! Teraz już niy Nowok, niy pamiyntom jak. Ale za Poloka wyszła. 

Pedziała, że tyn jij chop musioł trocha nazwisko zmiynić, bo dlo Niymców było za ciynżkie. 

Pamiętosz Kociniaka i Karewicza? Brzęczyszczykiewicz! 

Po twarzy Ojca przebiegła ledwie widoczna wesołość. „ Może burza przejdzie bokiemˮ- 

pomyślała Ana i wróciła do kuchni. Zalała herbatę, zalała kawę, przyjrzała się, czy powstał 

gruby kożuch. Ojciec lubił, żeby kożuch był gruby, żeby można go było później delikatnie 

rozgarniać łyżeczką. I żadnego cukru ani mleka. Ustawiła wszystko na kolorowej tacy 

malowanej w wiosenne kwiaty i z przywołanym, szerokim uśmiechem wkroczyła uroczyście 

do pokoju. 

- Jest, Opa, coś dobrego!- Zaczęła nakrywać do stołu. 
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- Coś to przyniesła, kołoczki? Już żeś zapomniała, co Opie lekarz zakozoł słodkiego? - Ojciec 

spojrzał na nią oskarżycielsko. Ana przestała się uśmiechać i usiadła naprzeciw Ojca. 

- Więc co? - zapytała zaczepnie. - Mam to zabrać? 

Jak zwykle w chwili wzburzenia przechodziła w rozmowie z Ojcem z gwary na polski. 

- Ale dziocha, dej pokoj!- przestraszył się Opa, który już przydreptał ze swojego szezlongu  

i usiadł między Ojcem a Aną. - Nojwyżyj potym wezna pile i bydzie. A z czym te kołoczki? 

- Z serem, z dżemem. 

- Z marmeladom. Takie boły downij u Hankego. A jaki tam boł chlyb! 

Opa sięgnął po kołoczek, zerkając lękliwie na Ojca, ale ten wydawał się być myślami daleko. 

W ostatniej chwili dłoń Opy zawisła między stołem a wargami. 

- Ja, jo zymbów zapomnioł. 

- Zaroz ci przyniesa - Ojciec wstał, przeszedł przez pokój, minąwszy warujący wciąż u drzwi 

futerał, i zniknął za drzwiami. 

Opa ostrożnie polizał lukier. 

- Dobre - jego twarz pojaśniała. - Już żech downo niy maszkiycioł. Pamiyntosz, kejś to twoja 

muter zawsze coś upiykła na niydziela, a teroz... 

Ojciec stanął w drzwiach, podniósł za metalowy uchwyt przyczajony futerał i zawahał się. Ana 

poczuła wzrastające napięcie, czekała na ostre słowa, na atak, ale nic takiego nie nastąpiło. 

- Opa, niy wiym, kaj te twoje zymby, w szolce ich niy ma. Trudno, niy bydziesz jod. 

- Możno som koło szezlonga. Poszukej, Antoś - w głosie Opy brzmiały żal i rozczarowanie,  

ale Ojciec zajął już swoje zwykłe miejsce, futerał ustawił przy nodze krzesła. Zamieszał 

ostrożnie w kubku, siorpnął. 

- Dobro kawa. 

Oparł dłonie o blat stołu, jakby zamierzał wygłosić jakieś ważne przemówienie, spojrzał  

na córkę. Ana wytrzymała to spojrzenie i postanowiła ubiec ojcowskie kazanie: 

- Ojciec, niy gniywej sie, żech ci ta cyja przyniosła nazod, ale... 

- Jo sie przeca niy gorsza - przerwał jej Ojciec, ale ściągnięte brwi przeczyły tym ugodowym 

słowom. Wiedziała, że usłyszy coś niemiłego, złośliwego. - Nojwyżyj sie jom sprzedo. 

Pochylił się nad futerałem i ostrożnie nacisnął zamek, a ten odskoczył z metalicznym brzękiem. 

Akordeon błysnął biało-czarnymi zębami. Ojciec pogłaskał instrument, jakby chciał go 

obłaskawić, przeprosić za krótkotrwałą rozłąkę. 

- Tato... 

- To już niy do mie. Za  stary żech jest. Palce tak wartko niy poradzom. A i sioła cza mieć. 

- Tato... 

- Tato, tato! Jak Pyjter, jedyny wnuk, jij niy chce, to co zrobić? Nojlepij sprzedać w pierony  

i tyla. Kupić sie za to co zezrić! 

- Co ty się tak nerwujesz? Co ci poradza, jak synek niy chce? 

- Bo tak jest widać wychowany, że go do muzyki niy ciągnie. 

- Ida po zymby - jęknął Opa i z wyraźnym wysiłkiem wstał od stołu. Kiedy indziej Ana 

pospieszyłaby z pomocą, ale nie teraz. Czuła rosnącą złość. Tak bardzo nie chciała wybuchnąć, 

tak bardzo chciała powstrzymać zbliżającą się burzę. 

- To nieprawda. Piotrek bardzo lubi muzykę. U niego w pokoju zawsze coś gra i gra. 

- Ja, te jakieś umc-umc-umc. To niy jest żodno muzyka. Jo ci godom o muzyce,  

o muzykowaniu, a ty... 

Ana zerwała się z miejsca. Miała już tego dosyć. 

- Muzyka, muzykowanie! Dziękuję bardzo. Cztery lata musiałam chodzić do szkoły muzycznej 

i tego twojego muzykowania miałam potąd! - przechyliła się przez stół  

i przejechała dłonią po szyi. 

Ojciec jakby się przestraszył tego wybuchu. Sięgnął po kubek kawy, upił kilka łyków. 
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- Jo niy wiym, co ci sie tak w tym niy podobało? Słuch żeś zawsze miała dobry, dobrze ci szło, 

profesor cie chwolił. 

- E, tam, normalnie. Na początku zresztą może i chwalił, ale potem, kiedy trzeba było wibrować! 

- W tym momencie Ana sięgnęła do przykrych wspomnień i upokorzeń. Podniosła lewą rękę i 

niezgrabnie, jak zawsze niezgrabnie, potrząsnęła dłonią. Amplitudy ruchów zbyt duże, szerokie. 

- Widzisz? To dla mnie za trudne. Moja lewa ręka nigdy nie była mi posłuszna! 

- Tyś tyż nigdy do tego syrca niy miała. 

- A niby dlaczego miałabym mieć? Wszystkie koleżanki biegały po podwórku, a ja? Skrzypce 

do ręki i przed siebie! Od nas do placu Żwirki i Wigury wcale nie było blisko. A kiedy  

nie miałam szkoły, to też - nigdzie nie wychodź, tylko ćwicz, ćwicz, ćwicz! Rzygać mi się  

od tego chciało! - głos Any przechodzi w krzyk, burza szaleje w niej na całego. 

- Widzisz jom! Rzigać jij się chciało. Byś wiyncyj ćwiczoła, byś się wszystkiego, jak cza, 

wyuczoła. Patrz na twojego kuzyna, na Jacka, cały świat z trąbkom zjeździoł! 

- I jeszcze to! Ciągle dawałeś mi Jacka za przykład. Jaki zdolny, jaki pracowity, jak się go nie 

mogli nachwalić w orkiestrze kolejowej, w orkiestrze przy Chemecie, w orkiestrze przy 

Zamecie, w orkiestrze przy klozecie! 

Ojciec poderwał się na te słowa i stali naprzeciwko siebie pełni niepotrzebnej złości. 

- A zymbów jak niy ma, tak niy ma - usłyszeli głos Opy, który siedział na swoim szezlongu  

i bezradnie rozkładał ręce. Te słowa podziałały jak zimny prysznic. O co oni się tak kłócą?  

Po co wywlekać jakieś dawne żale? Ojciec opadł na krzesło, a Ana zajęła się poszukiwaniami. 

Za szezlongiem, pod szezlongiem, przy szezlongu. Bez rezultatu. Sztuczna szczęka nie dała się 

tak łatwo złowić i pewnie szczerzyła na nią zęby z ukrycia. 

- Opa, kawa już bydziesz mieć zimno - zatroskała się Ana. - Potym poszukumy. Potonkej se 

kołoczek w szolce, to go trocha rozmoczysz i bez zymbów bydziesz umioł zjeść. 

Staruszek podchwycił ten pomysł i po chwili wszyscy siedzieli znów przy stole. Opa zanurzył 

ciastko w kawie, po czym wsunął rozmoczoną drożdżówkę między wargi i zaczął cmokać. Ana 

roześmiała się. 

- No a powiydz mi, chodzisz to jeszcze na spotkania Uniwersytetu Trzeciego Wieku, co? 

Nie od razu mógł odpowiedzieć, bo mimo wszystko jedzenie samymi dziąsłami nie było łatwe. 

- Dyć, chodza. 

- Robiom teatr. Szopka, choć kaj tam grudziyń, jeszcze daleko - wtrącił się Ojciec i spojrzał  

na córkę łagodnie. 

- Szopka? - podchwyciła Ana.- To piyknie. Przyda łobejrzeć. Mosz tam jako rola? 

Znów musiała poczekać. 

- Mom być pasterzym. 

- Pasterzym? To fajnie! Jakiś kostium sie znojdzie. 

- Ale łon niy chce być pasterzym - znów wtrącił Ojciec, tym razem z pobłażliwym uśmiechem. 

- Pojakiymu niy chcesz? 

- Bo jo chca być Świyntym Józefem- zdenerwował się Opa.- Józef mo kryka i sie może na nij 

łoprzeć. A wiysz, jak to ciynżko bez kryki? Już roz żech boł pasterzym. Teraz chca być Józefym. 

- No a pasterz niy może mieć kryki? - zdziwiła się Ana. 

- Kaj tam! To byli modzi chopcy! – twarz Opy wyrażała głębokie oburzenie. - Ino Józef boł 

stary. 

W tym momencie wytarł wargi w rękaw koszuli, podniósł wskazujące palce i, naśladując ruchy 

dyrygenta, zaintonował uroczyście: „ I Józef stary, i Józef stary ono pielyngnujeˮ. 

- Na kolyndy to chyba trocha za wczas - Ojciec powstrzymał staruszka przed dalszymi popisami. 

Znów spojrzał na akordeon i nagle podjął decyzję. Chwycił instrument za skórzane pasy, wyjął 

ostrożnie z futerału i położył na kolanach. Pasy założył na ramiona, nachylił lewe ucho nad 

miechem, rozpiął zatrzask i uwolnił harmonię. Ta wydała z siebie długie, ciepłe westchnienie. 
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Ana i Opa obserwowali wszystkie te ruchy w milczeniu, jakby bali się, że mogą coś popsuć, 

spłoszyć. Wbrew temu, co przed chwilą powiedział, Ojciec nacisnął klawisze i zagrał kilka 

taktów „ Dzisiaj w Betlejemˮ. 

- Dobrze ci, synek, idzie - pochwalił Opa, kiedy muzyka umilkła. 

Ojciec otrząsnął się z zamyślenia i westchnął: 

- To już niy na moje lata.  

Akordeon na powrót spoczął w futerale. 

- Co ty z tymi latami? - Ana nie pamiętała, żeby Ojciec kiedykolwiek skarżył się na swój wiek.- 

Źle sie czujesz? Boli cie co? 

- Boli, boli - stęknął Opa, ale pod wpływem ostrego, synowskiego spojrzenia zamilkł, podniósł 

się z krzesła i poczłapał na swój szezlong. - Musza sie trocha legnońć. 

Ana poczuła niepokój. Ojciec wyraźnie coś ukrywał, ale Ana wiedziała, że nie tak łatwo będzie 

go zmusić do mówienia. Podniosła się i zaczęła sprzątać ze stołu. Przeszła do kuchni, odłożyła 

pełną tacę i wyjrzała przez okno. Listopadowe niebo wisiało nad nagimi koronami drzew, 

smutnymi peronami dworca autobusowego, pojazdami mającymi najlepsze lata dawno za sobą. 

Przyglądała się ludziom na brudnym przystanku. Facet przeszukujący swoje kieszenie, matka 

z płaczącym maluchem, dwoje młodych. On siedzi na ławce, ona na jego kolanach. 

Uśmiechnęła się do wspomnień. Mama często siadała przy oknie, zaciągała się papierosem i z 

uwagą obserwowała perony, jakby czyhała na młodzież zbyt wylewną w okazywaniu uczuć. A 

potem z lubością narzekała, że co to za obyczaje, żeby dziewczyna siadała chłopakowi na 

kolana i żeby się publicznie całować. Ana myślała, jakie to dziwne  

i niezwykłe - całować się mimo panującego wokół brudu i bałaganu, nie dostrzegać całej ohydy 

otoczenia. Lata mijają, a dworzec wciąż taki sam. Podobno niedługo ma się coś wreszcie 

zmienić, widziała nawet gdzieś projekt Przystanku Europa, który ma powstać dzięki funduszom 

unijnym ( „ Jak to dobrze, że od kilku lat jesteśmy w Uniiˮ- myśli Ana). Wszystko w 

nowoczesnej, stalowej kolorystyce, poczekalnia w kształcie muszli ślimaka, przywodząca na 

myśl katowicki Spodek. Anie trudno uwierzyć, że taka inwestycja w Tarnowskich Górach jest 

możliwa, kiedy patrzy na widok za oknem. 

- Som, som! - usłyszała nagle głośne wołanie, więc pobiegła do pokoju. 

- Som! Znodły sie! - wołał uradowany Opa, triumfalnie podnosząc oburącz sztuczną szczękę. 

- I kaj boły? 

- Tu, pod zygowkiym!- cieszył się staruszek. 

- Byle kaj dosz i potym szukej, czowieku - burknął Ojciec. 

Opa przynaglał Anę, żeby podeszła i żeby mógł jej dokładnie pokazać, gdzie znalazł zęby. 

- Tu, tu boły! 

- Aha - Ana jeszcze raz podniosła poduszkę. - Tata mo recht, musisz dować pozor, kaj  

łostawiosz gibis. 

Przyjrzała się miejscu znalezienia zguby i w tym momencie jej uwagę przykuło coś jeszcze,  

co kryło się między fałdami wymiętego koca. 

- A to co?- podniosła do oczu niewielkie zdjęcie, takie, jakie ludzie noszą w portfelu, żeby 

wizerunek kogoś bliskiego mieć zawsze przy sobie. Ana nie rozumiała takiej potrzeby. - Kto 

to?- dodała, patrząc filuternie na Opę. Staruszek był wyraźnie zmieszany. W tym momencie za 

plecami Any stanął Ojciec i jednym, szybkim ruchem wyszarpnął zdjęcie z jej palców. Ana 

poczuła się zupełnie zdezorientowana. Przysiadła na szezlongu i wodziła wzrokiem od Opy  

do Ojca, od Ojca do Opy. 

- Co się dzieje? - zażądała wyjaśnień. - Co to za jakaś na tym zdjęciu? 

- Ino niy jakaś! - obruszył się Ojciec. - Znajoma. Ty lepij, Opa, powiedz, co to zdjyńcie robioło 

pod twoim zygowkiym, a? 

- Ana, ty nic niy wiysz - Opa spojrzał na wnuczkę, jakby szukając u niej ratunku. - Łon cołkiym 

zgupioł dlo tyj baby, a jo go próbuja ratować. 
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Ana zerwała się z szezlongu, przytknęła swoim zwyczajem palce do skroni. Musiała się skupić, 

pozbierać myśli. Krążyła po pokoju od szezlongu do szafy, od szafy do drzwi, od drzwi do 

kredensu, od kredensu do palmy, od palmy do szezlongu. Wreszcie przysiadła przy stole. 

- Chyba należy mi się jakieś wyjaśnienie. A może mnie i mamie? 

Ojciec drgnął, jakby chciał zaprotestować. Wreszcie, z ociąganiem podał Anie zdjęcie. 

- Przypatrz się. Znosz jom? 

Ze zdjęcia patrzyła na Anę starsza, około sześćdziesięcioletnia kobieta. Miała proste, ciemne 

włosy sięgające ramion. Szare, chłodne oczy patrzyły spokojnie przed siebie, pociągnięte 

pomadką usta były proste, wąskie, bez uśmiechu. W pierwszej chwili ten wizerunek  

nie wydawał się Anie znajomy, ale skoro Ojciec zapytał w ten sposób... Tak, może gdyby 

zobaczyła tę kobietę na zdjęciu sprzed lat... 

- Pamiyntosz Jurka? 

- Tego z zespołu? 

- Ja, gralimy razym po weselach, po zabawach. Jo na akordeonie, Jurek na basie... 

- Na basie? 

- Na gitarze basowyj. 

- A... 

- Jeszcze Zyguś na perkusji i Alek na klawiszach. Tu na Gorach, w Bobrownikach, w Nakle, 

w Lasowicach, w Radzionkowie, na weselach, na sylwestrach. 

- Pamiętam. Różnie bywało. Zwłaszcza z powrotami. Nad ranem. 

Ojciec podrapał się po głowie: 

- No wiysz, jak my pakowali instrumynty... 

- To niy jedna flaszka pynkła!- zawołał ze swego szezlongu Opa. 

- Dobrze, zostawmy to - Ana poczuła, że nie chce wracać do wspomnień. - Czemu pytałeś mnie 

o Jurka? 

- Niy żyje. 

- Przykro mi. 

- Niy żyje, a ta pani ze zdjyncia to żona Jurka, Alicja. 

Ojciec zamilkł, a Ana układała w głowie tych kilka puzzli, które na razie dostała: 

- Jurek nie żyje, Mama nie żyje. Za to żyjesz ty i żyje Alicja. Czy coś z tego wynika? 

- Łon sie zapioł! - dodał znów od siebie Opa. - Tyn Jurek. Łon sie zapioł. 

Ojciec odwrócił się wyraźnie poirytowany: 

- Opa, co ty godosz? Skąd tak wszystko o ludziach wiysz? 

- To akurat wiym - upierał się Opa. - Jurka żech znoł od bajtla, razym żeście po placu lotali. 

Łon sie zapioł. 

Ojciec potarł palcami czoło i przymknął oczy. 

- Coś w tym jest. 

- I to skiż tego łona niy chce tyj cyje widzieć!- w głosie Opy zabrzmiała nuta triumfu. 

Ana zmarszczyła czoło. Nowy puzzel. 

- Zaraz, zaraz... Jurek miał problem z alkoholem. Czy to wiązało się jakoś z graniem  

w zespole? 

- Niy wiym- mruknął Ojciec. - Niy godom, że my niy pili, jak my pili, ale fto niy pije. 

- Ale dla Alicji miało to pewnie znaczenie. 

- Możno. 

- I ma złe wspomnienia. 

- Możno... 

- Zespół, granie, picie, śmierć. 

Ojciec pokręcił głową zniecierpliwiony: 

- Przestoń. 
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- Wszystko jasne. - Ana spojrzała twardo na Ojca. - Narzekasz, że brak ci sił, że to już nie  

na twoje lata. Mówisz mi o muzykowaniu, obrażasz się, że Piotrek nie chce twojego akordeonu, 

a ty po prostu musisz się go pozbyć, bo inaczej Alicja będzie niezadowolona. Zgadłam? 

- Dziocha, mosz prawie!- zawołał Opa wyraźnie uszczęśliwiony. - I co ty powiysz o takij babie? 

- Tak jakoś wyszło - Ojciec nie ukrywał, że sam się trochę pogubił. Spoglądał na córkę, prosząc 

o zrozumienie.- Niy chca sprzedować akordki, myślołech, żeby została w rodzinie. Pyjter, 

jedyny wnuk... 

- Z Alicją to coś poważnego? Ma na ciebie aż taki wpływ, że robisz, co ci każe? Nie pamiętam, 

żebyś mamy aż do tego stopnia słuchał - Ana wciąż nie potrafiła zrozumieć swoich uczuć. 

Niepewność, zazdrość, żal. Do głosu doszła urażona duma, obrona pamięci tej, która przecież 

powinna dla Ojca na zawsze pozostać jedyna i najważniejsza. 

- Niy wiysz, co to jest być samymu - Ojciec wstał i wbił ręce w kieszenie spodni. 

- A jo to co?- upomniał się Opa.- Nastanie ta baba, a mie wyciepniecie do jakiegoś Domu Złotyj 

Jesiyni. Złotyj, bo wszyscy szczajom pod siebie! 

Ojciec spojrzał na Opę ze zdziwieniem: 

- Fto cie chce kajś wyciepnońć? Skąd ci to przyszło? 

W odpowiedzi Opa tylko machnął ręką i położył się na wznak. Tak jakoś ostentacyjnie. 

Ojciec i Ana milczeli, bo właściwie nie bardzo było wiadomo, co powiedzieć. 

Gdzieś w sieni na dole trzasnęły drzwi, a potem usłyszeli kroki na schodach i tajemnicze, głuche 

dudnienie. Co więcej, dudnienie nie było przypadkowe, układało się w powtarzalny rytm. 

- Co to za murzyńskie granie? - zdumiał się Ojciec. 

- Trzej Królowie! - ucieszył się Opa i powstał z martwych. 

Trzasnęły drzwi wejściowe i w progu pokoju pojawił się wysoki chłopak w wielkiej, wełnianej 

kurtce zwisającej niedbale z ramion, z czupryną poskręcaną w długie, sztywne pasma. 

- Przyszoł winowajca - Ojciec pokiwał głową. 

- Cześć, dziadek, cześć Opa! - przywitał się głośno i pociągnął nosem. - Coś bym zjadł. Ale  

o co chodzi, dziadek? 

Ana westchnęła: 

- W domu czeka na ciebie obiad. Nie bałeś się tu przyjść? Po tym wszystkim? 

- Zapomniałem klucza. Pomyślałem, że cię tu znajdę, więc jestem. Ale że co? Że nie chcę 

dziadkowego akordeonu? - Piotr wzruszył ramionami. - To nie dla mnie. 

Ojciec spuścił głowę i nagle poczuł jakiś przejmujący wstyd. Czemu się czepia tego chłopaka, 

który jest po prostu bezpośredni i szczery? 

- A co ty tam, Pyjter, mosz? - zainteresował się, wskazując na przedmiot wystający chłopakowi 

spod prawego ramienia. 

- Gdzie, dziadek? 

- No tam, pod parzom. 

Piotr wyjął spod pachy dwa niewielkie bębenki połączone pionową deseczką. 

- Bongosy. 

- Co godosz? Wosy?- dopytywał się Opa. 

- Bongosy, Opa, bongosy! - powtórzył głośniej Piotrek.- To takie bębenki! 

Opa przydreptał bliżej, żeby się dokładniej przyjrzeć: 

- Umiysz co zagrać? 

Piotrek usiadł na podłodze, bongosy położył między chude kolana. 

- Na razie niewiele, kumpel dopiero mnie uczy - wyjaśnił skromnie, ale po chwili rozległo się 

miarowe bębnienie. Palce Piotrka uderzały raz po raz w płaskie membrany, twarz wyrażała 

skupienie. Potrząsał głową, a długie włosy tańczyły rytmicznie. Po chwili przerwał koncert  

i spojrzał na wpatrzonych w niego słuchaczy. - I jak? 

Ojciec pospiesznie wyjął z futerału akordeon: 

- Jak myślisz? Zgrajom sie jakoś? Moja cyja i te twoje murzyńskie bymbny? 
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- Nie wiem, dziadek - Piotrek uśmiechnął się szeroko.- Możemy spróbować! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


