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Pan  Zdrapka  

 

Pomarańczowe światło lamp łagodnie  rozświetlało część chodnika . Zbierałem puste naczynia. 

Tak ciepły sierpniowy wieczór zdarza się bardzo rzadko. Rynek tętnił wieczornym życiem , w 

dole ulicy Krakowskiej słychać było smętną melodię graną  na akordeonie, po przeciwległej 

stronie wyraźne jazzowe improwizacje  wypełniały przestrzeń. 

- Malinową poproszę  - usłyszałem ciepły znany mi głos 

Odwróciłem się, starszy mężczyzna  odsuwał plastikowy fotelik . 

- Coś późno - zagadnąłem . 

- No widzisz sezon urlopowy, pani Brygida zamknęła kiosk i po zdrapki to aż na Piłsudskiego 

muszę. 

- No tak, a warto chociaż ?  

- Dzieciaku tam sprzedaje taka ruda, wow no  gdyby nie lata  to  człowiek by się  mógł  

zapomnieć. 

Uśmiechnąłem się.  

Starszego  gościa pierwszy raz widziałem parę lat temu, nie zrobił na mnie dobrego wrażenia .  

Pierwsze wystawione na chodnik po  zimowej przerwie stoliki po otwarciu odremontowanej 

kafejki, na krzesełkach kolorowe koce miały zachęcać do obecności  nie zważając na  chłodne 

jeszcze dni.  

Przy jednym ze stolików przystanął jakiś menel .Twarz czerwona, z parodniowym zarostem,  

marynarka i spodnie pamiętały bardzo odległe lata tylko coś  pralni chemicznej nie widziały, 

na szyi  szeroki, zniszczony szal. Półbuty w kolorze podobnym do spodni, jedynie otworki w 

letnich półbutach  zdecydowanie ciemniejsze od wieku 

Obawa  o utratę nowych kocyków była wyraźna w mym zachowaniu.  

- Coś podać  ? – spytałem. 

Stary człowiek popatrzył na mnie przenikliwie.  

- Macie Yorkshire? 

Zbaraniałem, nie miałem pojęcia o czym staruch do mnie mówi. Po paru chwilach nabrałem 

animuszu.  

- Mamy najlepsze mieszanki herbat - kończąc te słowa już zdawałem sobie sprawę, że bredzę  

- Ale może kawy ? 

Starzec skrzywił się 

-  Młody człowieku teraz kawę podajecie w fatalnych filiżankach, więc  pijam tylko herbatę, 

naturalnie dobrą i dobrze podaną. 
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- No cóż, wydaje  mi się, że zastawę mamy gustowną  - tu wydąłem pogardliwie  usta -  nie 

wiem, w czym pan pija, pragnę  dodać, że niestety w szklankach nie podajemy. 

Stary nie poczuł się urażony. 

- A tu ma pan rację , piłem herbatę w porcelanie  i piłem  w zwykłych szklankach , piłem w 

delikatnych cudeńkach z Carnalla  i obtłuczonych metalowych kubkach. 

- Ale może kiedy indziej  trochę  zajęty jestem. 

Trochę zniesmaczony wróciłem  do ciepłego wnętrza. To spotkanie  siedziało w mojej głowie  

jeszcze parę dni. Nastały  wreszcie ciepłe dni, no  może nie całe, ale większa część  dnia 

zachęcała do spacerów. Na ulicy i wokół rynku zaczęły pojawiać ludzie . Z początku nieśmiali, 

ale spragnieni  wyjścia w miasto. Stoliki zapełniały się więc i ja miałem więcej okazji  spędzać  

na świeżym powietrzu . Któregoś przedpołudnia zauważyłem  wychodzącego z pobliskiego 

sklepiku owego staruszka -menelka , bo tak  go w myślach nazywałem.  

Popatrzył na mnie , uśmiechnął się  pomachał  zawadiacko   ręką  i spokojnie odszedł. Postać 

ciekawiła mnie do tego stopnia,  że poszedłem za nim parę kroków by zerknąć  w którym 

kierunku  się udaje, ale  zniknął  w tłumie .  

Kilka minut później, kiedy wystawiałem swą twarz  do słońca, ze sklepiku  wyszła pani Brigida. 

Ukłoniłem się  i przesunąłem bliżej .Starsza pani , właścicielka sklepiku, który był kioskiem, 

punktem Lotto i sklepikiem pamiątkarskim zagadnęła : 

- Co  chwilka  przerwy na witaminę D ? 

- Tak, w szkole cały czas powtarzali, że bez słońca nie było by życia na ziemi. 

Uśmiechnęła się  

-  A mówią, że szkoła uczy samych  bzdur , a tu proszę jakie mądre słowa. 

- Mogę panią  o coś  zapytać ? 

Pani Brygida spojrzała  na mnie, szelmowsko się  uśmiechnęła  

- No pytaj  kawalerze , byle nie o wiek  i inne tam. 

Trochę  żałowałem, ale ciekawość  była większa. 

- Jakieś parę minut  temu  wychodził od pani ze sklepiku  taki starszy mężczyzna, w takim  

podniszczonym ubraniu . 

Starałem się być subtelny, mogłem przecież użyć innych słów  

- Pan Zdrapka - popatrzała na mnie -  a czemu pytasz ? 

- Tak  jakoś, widziałem go parokrotnie i jakoś tak mnie  zaintrygował. 

- Miły starszy pan, trochę  tajemniczy, może czasem nieogolony, ale nie jakiś lump . 

Milczałem, widziałem że pani Brygida musi się wygadać, więc  pozwoliłem, nie przerywałem. 
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- Przychodzi często, prawie codziennie, kupuje zdrapkę, czasem  dwie. Czasem wygrywa, 

powiedziałabym, że nawet sporo wygrywa. Jakoś nigdy nie widziałam go pijanego czy nawet,  

jak to mówią, wczorajszego.  

- A pani wie jak się nazywa, gdzie mieszka ? 

- Nie, mówię na niego Pan Zdrapka, ale nie mam pojęcia  jak się nazywa, mieszka  chyba gdzieś 

niedaleko, bo często go widuję w tych okolicach. A dlaczego pytasz? Coś nie zapłacił  czy  coś 

? 

- Nie , nie  po prostu  parę dni temu źle go  oceniłem, chyba to wyczuł i tak trochę było mi 

głupio . 

- No tak, czasami niepotrzebnie najpierw oceniamy , a  potem …  

Jakaś grupka młodych ludzi weszła do sklepiku brutalnie przerywając naszą rozmowę. 

Wróciłem do środka, koniec przerwy. 

Następnego dnia, a była to sobota, swą pracę  zaczynałem po południu. Do późnych  godzin 

wieczornych  trwał ciągły ruch w interesie, roznosiłem kawy, herbaty, szarlotki, wuzetki i co 

tylko klienci sobie życzyli. Szczerze mówiąc  padałem z nóg . 

Kiedy wydawało mi się, że wreszcie koniec  usłyszałem za sobą 

- A dostanę  jakąś ciepłą herbatę ? 

Odwróciłem się , przy stoliku stał  Pan Zdrapka. Bez ceregieli zajął miejsce i czekał na 

odpowiedź. 

- Oczywiście, a jakąś konkretną czy mogę  zaproponować zieloną z mango ? 

- A zwykłą  czarną  mogę? 

- Naturalnie, już  podaję. 

Wybrałem biały  dzbanuszek z delikatną filiżanką, wybrałem z pudełka czarną herbatę  i 

podałem.  

Pan Zdrapka grzecznie podziękował  i sprawnie umieścił  herbatę w  wodzie. 

Zająłem się zbieraniem  pustych naczyń z sąsiednich stolików i porządkowaniem niedbale  

zostawionych pledów  . Kiedy skończyłem, wycofałem się do środka  choć miałem ochotę 

postać jeszcze przy Panu Zdrapce. Kręciłem się po ciasnym korytarzu między kawiarnią a 

ogródeczkiem.  

Kiedy drugi raz  wyszedłem w mroczna przestrzeń stolików  Pan Zdrapka zaczepił mnie: 

- Przepraszam, możesz tu podejść ? 

Podszedłem, ale nie było  w tym podejściu  nic służalczego, raczej buta i jakaś  agresja.  

- Faktycznie dobra ta herbata.   

Popatrzyłem  na starszego mężczyznę i czułem się  zawstydzony, po raz kolejny  mnie  

zaskoczył. 
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- Cieszę się.   

- Pozwolisz, że  zapłacę - wyjął z wewnętrznej kieszeni spory  męski portfel. Banknoty z jednej 

strony,  po przeciwnej kupony lotto i zdrapki. Wyjął banknot i widząc, że mu się przyglądam  

rzekł:  

- Zdrapka jest zdrapka.  

Wydawałem resztę,  ale nie za bardzo  rozumiałem sens.  

Starszy  mężczyzna chyba rozumiał moje  rozterki.  

- Taki slogan  wymyśliłem, reklamowy, ale  na razie to nie są zainteresowani – zarechotał.  

- Przepraszam że zapytam. Dopiero od niedawna pana widuję… 

Głupio było wypytywać o coś  więcej , a mężczyzna przyglądał mi się badawczo. 

- Liczę, że będzie pan częstym gościem - dokończyłem, a starszy człowiek przyglądał mi się 

jakby  doskonale wiedział ,że w sumie  to nie  tak chciałem zakończyć. 

- To miło , postaram się częściej  wpadać . Ale wiesz to będzie zależało od tego, ile będę miał 

szczęścia.  

Wyjął dwie zdrapki i pokazując je  uśmiechał się.  

Wydałem  resztę . Starszy  człowiek zabrał wszystkie pieniądze. 

Wiem, że powinienem zostawić   jakiś napiwek , ale skoro zapraszasz mnie tak serdecznie , no 

i mamy się  dobrze czuć  w swoim towarzystwie, to nie chcę,  żeby pieniądze to zepsuły.  Jak 

to mówią,  pieniądz niszczy relacje - uśmiechnął się serdecznie, wstał  i zasunął krzesło. 

- Dobrej nocy, a wracając do tego wywodu że od niedawna mnie widujesz , to powiem ci, że 

mieszkam tu całe życie, no  z małymi przerwami ale tak to jest, dziennie  wychodzimy  na ulicę 

i nawet nie dostrzegamy, po czym stąpamy, dopiero  jak nam rozkopią chodnik  zauważamy, 

że stąpaliśmy po pięknym granitowym bruku, nie doceniając  jego piękna , nawet tego że jest. 

Zostawił mnie znowu  z jakąś nutką  ciekawości .  

Parę dni wyczekiwałem mojego tajemniczego gościa, ale chyba szczęście zawiodło, bo nie 

przychodził.  

Któregoś wieczoru, kiedy  do naszej kafejki  prawie nikt nie zajrzał pojawił się Pan Zdrapka,  

- Dzień dobry, dla mnie to samo.  

Ucieszyłem się,  wybrałem te same naczynia  i podałem szybciutko. 

- O dziękuję. Masz chwilkę? Jak możesz usiądź proszę koło mnie. 

Byłem trochę zaskoczony, ale z miłą chęcią usiadłem. 

- Wiesz, jak to mówią, herbata  to nie napój , herbata  to spotkanie.  

Nie odzywałem się czekałem co  jeszcze powie.  

- Zapytam: jesteś wierzący? Może niewłaściwie zadałem pytanie…  
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Trochę się spiąłem.  

- Chodzi mi o to, że tak ostatnio odnoszę wrażenie, że ja jestem już w czyśćcu.  

Moja mina musiała być bardzo  głupia.  

- No  rozumiesz, w niektórych  wierzeniach jest taki motyw, że odpokutowujesz  swe życie aż 

oczyścisz się, by móc stanąć twarzą w twarz z Najwyższym.  

- Tak rozumiem - próbowałem się  włączyć.  

- No właśnie, sporo w  moim życiu przeżyłem  a ciągle mam wrażenie, że codziennie 

przeżywam  jakieś podobne sytuacje po to, by  je lepiej przeżyć. 

Musiałem  naprawdę  głupio  wyglądać bo parsknął  śmiechem.  

- Przeraziłem cię. Inaczej : wczoraj dowiedziałem się, że ktoś  z moich znajomych spłonął w 

swoim domu, po prostu zaprószył ogień  no i spalił się  staruszek, a wiesz, w czasie wojny 

byłem w Rzeszy,  nieważne kiedy wyjechałem.  Dowiedziałem się, że ludzie  naprawdę bardzo 

dobrzy dla mnie i mi bliscy zginęli, na dom spadła  bomba  zapalająca, wszyscy spalili się 

żywcem.  

Milczeliśmy, opowiadanie było  dla mnie wstrząsające.  

- A jeszcze jedna historyjka  której może fizycznie  nie przeżyłem  ale moja babcia opowiadała 

mi że jej brat czy kuzyn  w czasie tej katastrofy  dachu  na ratuszu  też się spalił. 

Popatrzyłem  w mrok  żeby  odnaleźć chociaż zarys ratuszowego dachu. 

- Powiedz, czy to nie dziwne, że takie sytuacje zdarzają się właśnie mnie?  

Nastąpiło długie milczenie , nie wiedziałem  co mam powiedzieć tym bardziej, że widziałem, 

jak oczy Pana Zdrapki zrobiły się jakieś  wilgotne. 

- No nieważne, rozgadałem się,  trzeba iść. Dobranoc. 

Położył odliczone  monety i zostawił mnie  siedzącego, osłupiałego przy stoliku. 

Staruszek  stawał się  coraz  bardziej  intrygujący, jego  wypowiedzi  nie  pasowały mi  do jego 

wizerunku. 

Przez parę dni mój gość nie pojawiał się. Ciągle miałem w głowie jego słowa, zaczęło mi 

brakować jego obecności do tego stopnia, że  wypytywałem znanych mi ludzi o tajemniczego 

Pana Zdrapkę. Nie znałem jego nazwiska, imienia, ale opis postaci powodował, że ludzie 

opowiadali mi różne  historyjki na jego temat. Wszystkie miały jeden motyw: „tajemniczy”. 

Ktoś mówił, że był nauczycielem. Ktoś, że dawnym działaczem partyjnym, ktoś inny, że 

aktywistą  opozycyjnym, nawet, że był Żydem. Kłębiły się te informacje, ale nasze kolejne 

spotkania nie dawały mi okazji, by, gdy już się pojawiał, powrócić do  jego przeszłości  i 

zapytać wprost. Kolejne wizyty ograniczały się do  zdawkowych grzeczności, nie pozwalały na 

to, by moja ciekawość była zaspokojona.  

Aż pewnego  wrześniowego  dnia na całym mieście pojawiły się plakaty  o obchodzonych 

„Dniach dziedzictwa narodowego”. Ulotki pojawiły się  na naszych stolikach, plakaty, wielkie  

bilbordy.  
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Pan Zdrapka pojawił się dość radosny. Końcówka pracowitego dnia spowodowała, że 

stwierdziłem, że  potrzebuję przerwy. Podałem  herbatę, sobie również zaparzyłem i  zapytałem, 

czy mogę się  dosiąść. Radośnie opowiadał mi o  wygranej  poważnej kwocie w jakiejś zdrapce 

i mówił, że cieszy się, że pogoda jest sprzyjająca. Trochę przerwałem ten monolog. 

- Widział pan te plakaty ? 

- Te o dziedzictwie? 

- No, pierwsza taka akcja w naszym mieście.  

- No tak, fajna sprawa uważam. Każdy powinien  wiedzieć, co jest  jego dziedzictwem i kim 

jest, w dzisiejszych czasach  ludzie żyją,  nie widząc skąd się  wywodzą, kim są ich przodkowie, 

nie interesuje ich to.  

- A przepraszam, że zapytam. My tak  rozmawiamy od paru tygodni, ale nic  o sobie nie wiemy 

. 

Pan Zdrapka popatrzył na mnie  zaskoczony. 

- Ja mam na imię Józef  -  przedstawiłem się.  

Zaskoczenie  Pana Zdrapki  było coraz większe.  

- O, miło mi, a jak  dotychczas mnie nazywałeś,  bo faktycznie nie przedstawiliśmy się.  

- Ja nazywam  pana Pan Zdrapka.  

Zaśmiał się.  

- No i fajnie, Pan Zdrapka,  To niech tak  zostanie.  

Zaskoczyło mnie to, czyżby miał powód żeby się nie przedstawić?  

- Wiesz, człowiek jest tym  skąd  pochodzi. Ja pochodzę stąd, tylko że nie wiem,  gdzie 

pochowani są moi biologiczni rodzice, rodzina która mnie wychowywała pochowana jest tam 

-  tu wskazał ręką na koniec ulicy Krakowskiej. 

- Tam był  jakiś cmentarz -  przerwałem. 

- Tam już nie ma  cmentarza. Te osoby, które opiekowały się mną, gdy byłem młodzieńcem 

zginęły na wojnie  i nawet nie wiem gdzie ich grób, osoby, które po wojnie się mną  zajęły były 

wyznania mojżeszowego i tak jakoś się złożyło, że  pochowani są  po różnych cmentarzach, 

przeważnie  komunalnych  i nawet, przyznam, że moja wina  ale nie mam pojęcia gdzie. 

Ale  żeby nie wprowadzać jakiejś niemiłej atmosfery….Benek jestem. To jest moje prawdziwe 

imię, nie zawsze go używałem,  ale ostatnio tak i tak mam  w dokumentach , naprawdę. 

Pokazać? 

Roześmialiśmy się   

- Nie ma sprawy -  wyciągnąłem rękę.  

Uścisnął moją dłoń. 
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- Tak jeszcze  wrócę : w czasie naszego pierwszego spotkania to wspomniał pan Benek, 

przepraszam Benku, że piłeś kawę , czy też  herbatę  z  serwisu Carnalla ,ostatnio  gdzieś obiło 

mi się  te  nazwisko. Naprawdę miałeś okazję  widzieć  serwis Carnalla ? 

- Widzieć ? Piłem herbatę  z tego  cudeńka. Naprawdę,  ludzie którzy mną się  zaopiekowali, 

byli spokrewnieni z rodziną tego inżyniera i pewnego razu, żeby mi zrobić przyjemność 

zaprowadzili mnie do  jakiejś starszej bogatej niemieckiej  matrony  i wspomnieli że pochodzę 

z tego samego miasta ,które jest na filiżankach . Staruszka się ucieszyła  i kazała podać herbatę  

w tym serwisie . Historię tej porcelany opowiedziała mi później.  

- Może kiedyś będę miął okazje  też go  obejrzeć , naturalnie jeśli będzie taka okazja . 

Nie wierzyłem  wtedy, że to wszystko, co  Benek  opowiada, jest prawdą  

 

 

 

Przyniosłem  malinową herbatę, na moment zostawiłem  Benka czyli Pana Zdrapkę, żeby  

obsłużyć dochodzących gości.  

Po paru chwilach podszedłem.  

Byłem trochę  zawiedziony. W naszym  muzeum  wystawiano  serwis kawowy o którym  

pierwszy raz  opowiedział  mi Benek. Byłem do  tego stopnia tym przejęty, że w tajemnicy  

przed Benkiem zaprosiłem  moich  znajomych na wspólne odwiedzenie  muzeum. Liczyłem, 

że Benek coś  więcej opowie, uatrakcyjni  

- Myślałem, że byliśmy  umówieni, to był jedyny dzień  do obejrzenia.  

- Przepraszam Cię , bałem się, że wspomnienia  mi zaszkodzą. Coś ostatnio  źle znoszę 

wspomnienia. 

Musiałem  zająć się kolejnymi osobami, ruch  zrobił się  duży. Kiedy  wróciłem, przy stoliku  

były odliczone pieniądze, a jego nie było . 

Minęło kilka miesięcy  Pan Zdrapka vel  Benek nie pojawił się . Pani Brygida mówiła że u niej 

też się nie pojawił . Szukałem go  po całej  okolicy, raz mi się  wydawało, że widzę , raz, że 

słyszę jak  woła   „zdrapka jest zdrapka”  jego śmiech, ale tylko  wydawało mi się   
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