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LUKRECJA  

Jak każdego wieczoru, rozbrzmiewały z tego domu zacne dźwięki tego magicznego 

instrumentu, którego biało-czarne klawisze mówią nieraz więcej, niż zdoła się w danej chwili 

pomyśleć. Dajmy na przykład ,,Sonatę Księżycową''. Jest jak ocean. Nazwany, a jednak 

niemierzony. Początki jej, drobnotliwe dźwięki, są jak delikatność pogody wczesną wiosną, 

gdzie na bezkresną wodę zerkają drobne kwiaty. Jej początkowa delikatność, jak wszystko, 

zmienia się z czasem. Powolne, pełne wrażliwości dźwięki, miejsca ustępują sztormowi, który 

w swej naturze rozrzuca wokoło siebie dźwięczne krople...  

Tym właśnie jest ten utwór. Bezkresnym morzem, spowitym mrokiem wieczorną, księżycową 

porą. 

Tafla pianina... Biel i czerń. Biel, jak odcień płatków śniegu, czerń, jak lukrecjowe niebo z 

drobnym przebłyskiem w postaci gwiazd. Dom, z którego słyszałam muzykę, nie wyróżniał 

się niczym szczególnym spośród innych domów w tym otoczeniu. Kamieniczka, jakich wiele. 

Lekko podstarzała, w kolorze wyblakłej zieleni. Tak, jakby już utraciła nadzieję na wyrazisty 

kolor. Posiadała ona mały balkonik, porośnięty pięknymi, białymi różami. A więc była jednak 

rzecz w niej niezwykła. Śnieżnobiałe kwiaty. Stał tam również brązowy fotel z jasną, beżową 

narzutką. Lubiłam tędy przechodzić o nocnej porze. Zawsze w czwartki, gdy wracałam z 

lekcji gry na skrzypcach. Siadałam wtedy na pobliskiej, drewnianej ławce, trzymając 

instrument u swego boku. Sama, w towarzystwie księżyca i kilku gwiazd, które czasem 

zapragnęły zaszczycić mnie swoim iście gwiazdorskim obliczem, a także... kilku 

przydrożnych latarni, wokoło których gnieździły się, jakby próbując się prześcignąć, nocne 

motyle. Czemu służył ich wyścig? Dlaczego w nim uczestniczyły? Czy aby tylko dlatego, by 

sięgnąć światła? Ono bywa czasem zgubne. Czy aby tylko dlatego, by być dalej od mroku? 

Przecież mogły zaczekać do rana, wyczekać świtu... Mogły przecież wystartować w wyścigu, 

gdy wzejdzie słońce. Tak, jak to robią normalne motyle. Punktami ich wędrówki byłyby 

wtedy kwiaty. Nie latarnie, nie ludzkie okna, z których światło przyciąga jakąś niezauważalną 

siłą, niewidzialną nicią. Nicią, która zwie się koniecznością zachowań. Dla mnie o tej porze 

takim światłem wabiącym ćmy, były delikatne dźwięki instrumentu, wydobywające się z 

okna jednej ze starych, wrocławskich kamieniczek.  

Tego majowego dnia było... jak zawsze. Gwiazdy delikatnie zwiastowały kolejny dzień, który 

miał nastąpić po ich zniknięciu. One jednak nigdy nie znikały bezpowrotnie. Tak, jak dźwięki 

skrzypiec przy pociągnięciu smyczka. Dźwięki te można zawsze przywołać. Pojawienie się 

ich zmierza ku końcowi utworu, ku końcowi dnia. Jedne świecą, drugie brzmią. Jednak 

zarówno pierwsze, jak i drugie trwają. 

Dzisiaj również był czwartek. Jak zresztą co tydzień. Godzina dwudziesta oraz przepełnione 

wyraźnym smutkiem dźwięki ,,Cierpień miłosnych'' Kreislera. Często próbowałam zbadać na 

własną rękę charakter ludzi spotykanych na swej drodze. Alicja, moja koleżanka z klasy 

kochała książki. Zawsze na przerwie spędzała czas w ich towarzystwie. Tomek wolał 



towarzystwo swojego telefonu. Jednak mało kto wiedział, że pod tą powłoką elektronicznej 

machiny i dołączonych do niej czarnych, zwykle splątanych słuchawek, kryły się dzieła 

Vivaldiego. Każda z pór roku. Uczęszczał wraz ze mną na lekcje gry, odkąd skończyliśmy 

pięć lat. Przyjaciel od zawsze. Każdy patrzy na ludzi przez coś. Przez nasze ciało, odzienie... 

To wszystko przysłania to, co wewnątrz. Trudno do tego miejsca dotrzeć. Gdy jednak 

odnajdzie się klucz i otworzy drzwi, przerodzi się to w widok. Opadnie kurtyna. Ale to od nas 

zależy, czy potraktujemy to jako prawdziwość, czy dalszą część spektaklu, na który nas 

zaproszono.  

Przez muzykę również można dostrzec wiele rzeczy. Inaczej grałam, gdy byłam szczęśliwa, 

inaczej, gdy zerkał mi w oczy smutek. Do niedawna muzyka, dobiegająca z kamienicy tętniła 

ogromną radością. Byłam wręcz pewna, że magię muzyki tworzyły cztery dłonie. Czasem 

dobiegał stamtąd również dźwięk skrzypiec. Od dwóch miesięcy słyszałam jednak tylko dwie 

dłonie. I żadnej melodii innego instrumentu… prócz pianina. 

W piątek po południu, gdy wracałam z lekcji, myślami wciąż byłam przy dniu koncertu, który 

miał się odbyć za dwa tygodnie. Ostatnio dużo przed nim ćwiczyliśmy. Lekcje więc 

zwiększono nam z jednej w tygodniu, do dwóch. Zarówno w czwartek wieczorem, jak i w 

piątek południem. Jakże wielkie było me zdziwienie, gdy w pewnej chwili poczułam lekkie 

zderzenie z jakimś obiektem. Wiklinowy koszyk z całą swą zawartością poleciał na chodnik. 

Niestety… moje skrzypce również.  

-Przepraszam… -powiedziałam, pospiesznie zbierając rozrzuconą zawartość z powrotem do 

koszyka. Bochenek chleba, dwie bułki, margaryna i żelki lukrecjowe. 

-Nic się nie stało młoda damo. -odparł z uśmiechem starszy pan. Miał lekko siwe włosy i 

bladozieloną kamizelkę z czarnymi guzikami. Jednego brakło, drugi zaś był w innym kolorze. 

Gdy podałam mu kosz z zakupami, schyliłam się ponownie. Tym razem po skrzypce. Nie 

mogłam uwierzyć własnym oczom. Przepołowiły się. Drewno nie wytrzymało upadku. Z 

oczami pełnymi łez, podniosłam uszkodzony instrument. Niemalże ułamek sekundy później, 

oczy skierowałam na krawężnik. Leżał na nim czarny, lekko popękany portfel, z którego 

wystawało czarno-białe zdjęcie, przedstawiające dwójkę ludzi. 

-Proszę pana, coś jeszcze panu wypadło. -powiedziałam i wyciągnęłam dłoń z owym 

podniesionym przedmiotem w jego kierunku. Jego już jednak nie było. Cóż miałam zrobić… 

chwyciłam połamane skrzypce wraz z portfelem i udałam się do domu. Dotarłszy, schowałam 

skrzypce z bólem serca do pokrowca. Trochę minie, zanim będę mogła sobie pozwolić na 

kupno następnych. Położyłam na łóżku zgubiony przedmiot. W środku nie było żadnych 

pieniędzy. Był tylko paragon, potwierdzający zakup rzeczy, które wkładałam do wiklinowego 

koszyka. Widocznie staruszek miał w portfelu tylko tyle, ile było mu potrzeba na konkretne 

produkty. Zerknęłam na zdjęcie. Przedstawiało ono dwójkę ludzi, siedzących nad rzeką. 

Młodego mężczyznę o kruczoczarnych włosach i blondynkę w delikatnej sukience w kwiaty. 

Jej głowę zdobił przepiękny wianek.  

,,Ten mężczyzna ze zdjęcia to pewnie tamten pan’’ przemknęło mi przez myśl, gdy 

odkładałam portfel na biurko. Uznałam, że pójdę jutro w to samo miejsce, o tej samej porze. 

Może go spotkam. Na pewno martwi się o swoją zgubę. 

Nie spotkałam go jednak dnia następnego. Ani nawet kolejnego, ani też dwa dni później. W 

czwartek, gdy przechodziłam koło kamienicy, znów słyszałam smutną melodię. Tak bardzo ją 



pokochałam… a zarazem tak bardzo żal mi było jej dźwięków, które wręcz roniły łzy. Nie 

było tego widać. Można to było usłyszeć. Znowu siedziałam na ławce, znowu słuchałam. Dziś 

minął dokładnie rok, od kiedy usłyszałam te dźwięki po raz pierwszy. Wcześniej mieszkał tu 

ktoś inny. Jakiś biznesmen z pracy ojca, z której go później wyrzucono...  

O tożsamości nowego lokatora nie wiedziałam nic. Nigdy też nie udało mi się go zobaczyć. 

Nazywałam go w duchu po prostu Pianistą. Parę razy przez myśl przeszło mi, że to może 

jednak kobieta. Istniał jednak konkretny powód, dla którego nie mówiłam o tym kimś 

,,pianistka’’. Jeśli to kobieta… to owszem, kobieta. Jeśli jednak mężczyzna, z pewnością nie 

rzekłabym o nim wtedy w formie żeńskiej. A Pianista? A Pianista, to Pianista. Muzyk, 

kochający instrument. Po prostu człowiek. I wtedy właśnie, dnia następnego, w piątek go 

spotkałam. O tej samej porze, wracając z lekcji muzyki. Przez cały ten tydzień pożyczałam 

skrzypce od Tomka, więc teraz wracałam z pustymi rękoma. 

-Witaj młoda damo. -zagadnął mnie staruszek. 

-O! Dzień dobry. Ostatnio to panu wypadło. -odparłam, wyciągając do niego rękę z 

popękanym portfelem. Gdy chwycił własność, uśmiechnął się do mnie promiennie i włożył ją 

do wiklinowego koszyka. Delikatnie zerknęłam na zawartość. Dwa bochenki chleba, trzy 

bułki, margaryna oraz żelki lukrecjowe. Już miałam iść, gdy zatrzymał mnie, kładąc mi dłoń 

na ramieniu. Spojrzałam na niego. 

-Jeśli nie spieszysz się zbytnio, czy mógłbym prosić, abyś pomogła mi z zakupami? Ostatnio 

łamie mnie w krzyżu, a chciałbym zachować jeszcze trochę sił. Ten koszyk jest dosyć ciężki. 

Musiałem kupić dodatkowy bochenek i bułkę, bo zaprzyjaźniła się ze mną grupka gołębi. Oh 

tak… niezłe z nich łakomczuchy. 

Przytaknęłam i chwyciłam koszyk w dłonie. Szliśmy tak dłuższą chwilę, rozmawiając. 

Okazało się, że Starszy Pan codziennie o tej porze w piątki wychodzi na zakupy. ,,Trzeba raz 

w tygodniu dokupić sobie czegoś do skrzydełek z kurczaka’’ powiedział. ,,Trzeba też 

zaczerpnąć świeżego powietrza, by później móc w spokoju pomyśleć nad krzyżówką. W 

szczególności, gdy pytają mnie o rzeczy, o których miałem pojęcie tylko w szkole przed 

sprawdzianem’’. 

-Mieszka pan sam? -zapytałam, gdy przechodziliśmy obok małej fontanny, przy której 

baraszkowała dwójka dzieci. 

-A mieszkam sam, mieszkam. Mam jednak piątkę przyjacielskich gołębi, które do mnie 

ostatnio zawitały. Miałem jeszcze kotkę, ale stara już była i nawiedziła ją kostucha. A dobra 

była, skubana. Tylko tych myszy niepotrzebnie nam nanosiła do salonu… Eliza ją uwielbiała. 

A ja uwielbiałem Elizę. 

-Kto to Eliza? -zapytałam, zaciekawiona jego wyrazem twarzy. Smutna a jednak szczęśliwa. 

Pewna, a jednak zamyślona, jakby rozważająca słowa w chwili mówienia. 

-Moja żona. Zapewne już ją widziałaś. To ta kobieta ze zdjęcia z mojego portfela. No nie 

patrz tak na mnie. Nie gniewam się, że do niego zerknęłaś. Sam bym zerknął, gdybym takowy 

znalazł. 

-Czy ona…? 



-Tak. -odparł. -dwa miesiące temu. 

-Tak mi przykro… 

-Wykończyła ją choroba. Przez ostatni tydzień nawet smyczka nie mogła utrzymać. 

-Pańska żona grała na skrzypcach? -zapytałam, czując ukłucie w żołądku. 

-Owszem. Tak jak ty. -odparł, a ja spojrzałam na niego ze dziwieniem.  

-Skąd pan wie, że ja…? 

-Widuję cię czasem w czwartki. Zdaje mi się, że ze skrzypcami w dłoni.  

-Mam wtedy lekcje. -wyjaśniłam z uśmiechem. -Tak samo w piątki. Gdy wtedy na pana 

wpadłam, właśnie z nich wracałam. Bardzo przepraszam za tamtą sytuację. 

-Oh nic nie szkodzi! -odparł ochoczo Staruszek. -a gdzie są twoje skrzypce? 

-Zepsuły się… -powiedziałam ze smutkiem. 

-Przykra sprawa. -stwierdził Starszy Pan. -zepsuty instrument to jak utracony kawałek duszy. 

Utracona dusza zaś jak zepsuty instrument. Chcesz może lukrecji? Możesz się nią 

poczęstować. Nie lubię jeść jej sam. Zawsze jadłem ją wraz z Elizą. Uwielbiała ją.  

-Zabawne. -powiedziałam. 

-Co takiego? 

-Mam na imię Lukrecja. -odparłam ze śmiechem. -i bardzo chętnie się poczęstuję.  

Staruszek uznał, że dalej pójdzie sam. Zaproponowałam, że go odprowadzę, on jednak 

stwierdził, że już i tak zabrał mi za dużo czasu, a dom ma blisko, także nic się nie stanie, jeśli 

dodźwiga ten koszyk. Nie kwestionowałam jego decyzji. Na pożegnanie dał mi jeszcze 

kawałek lukrecji i podziękował za pomoc. 

W czwartek po lekcji ponownie wracałam tamtą ścieżką. Znów dochodziły z kamieniczki 

dźwięki pianina. Tym razem znacznie weselsze. 

W piątek spostrzegłam, że Staruszek na mnie czeka. Podeszłam więc, aby się przywitać. 

Spojrzałam na jego wiklinowy koszek. Dwa bochenki, cztery bułeczki, margaryna oraz żelki 

lukrecjowe. Nie pytając, przechwyciłam od niego zakupy i ruszyliśmy w drogę. 

-Przyleciały do mnie dwa nowe gołębie. -wyjaśnił. Tak, jak wtedy, doszliśmy kawałek za 

wrocławską fontannę, przy której bawiła się grupka roześmianych dzieci. Woda tryskała 

ochoczo, powodując wesołe piski młodych istotek. 

-Poczekaj tu na mnie dziecko. -powiedział i zniknął za uliczką. Gdy wrócił, spostrzegłam, że 

trzyma w dłoni skrzypce. 



-To na nich grała Eliza… -wyjaśnił. -proszę, weź je. 

-Są piękne, ale... ja nie mogę. -odparłam zmieszana. 

-Nie umiem na nich grać, a nie chcę pozwolić, by umilkły, jak ona. -usłyszałam w 

odpowiedzi. Przyjęłam więc podarunek. Na pożegnanie, tak jak poprzednim razem, dostałam 

lukrecję. Dalej Staruszek poszedł już sam. Dźwięki pianina zaś całkowicie wyzbyły się 

smutku.  

Minął maj, przybył czerwiec. W czwartki przechodziłam obok kamieniczki, w piątki zaś 

pomagałam Staruszkowi w zakupach, mimo, że tego dnia od chwili zagranego koncertu nie 

miałam już lekcji. Od pewnego czasu chodziłam tędy tylko po to, by się z nim spotkać i 

pomóc w niesieniu tych samych zakupów. Długo rozmawialiśmy. Zadziwiało mnie, jak dużo 

wiedział o wielu kompozytorach i o ich utworach, jakby całe życie miał styczność z muzyką. 

Pewnie dzięki żonie.  

Zawsze dalszą drogę obierał jednak sam.  

-Kiedyś miałem piękny ogród. -usłyszałam od niego pewnego dnia. -Byliśmy młodzi, 

piękni… tak jak ty. Chyba tylko odrobinę starsi. Rosły w nim przeróżnego koloru róże. 

Czerwone, różowe, pomarańczowe… Eliza jednak najbardziej ukochała sobie białe. Ile tak 

właściwie masz lat? 

-Trzynaście. -odparłam.  

-Trzynaście… Wierzysz w pechowość tej liczby? -zapytał. 

Pokręciłam przecząco głową. 

-I racja Lukrecjo. Mieliśmy kiedyś czarną kotkę i chociaż co dzień przebiegała nam drogę, 

nigdy nic pechowego nie miało miejsca. No może oprócz dnia, kiedy to zamiast do salonu, 

martwą mysz umieściła w bucie Elizy. Narobiła jej wtedy nie małego stracha.  

-Koty chodzą własnymi ścieżkami. -odrzekłam. -i w różny sposób ukazują przywiązanie.  

-To tak jak ludzie. -stwierdził Staruszek, gdy byliśmy już blisko fontanny, miejsca naszego 

rozstania. -nie zawsze jednak spadają na cztery łapy. 

Czwartkowe dni kochałam jeszcze bardziej. Dźwięki pianina ustabilizowały się radością. 

Nawet z natury smutne utwory były szczęśliwe. Cały mój tydzień wypełniony był muzyką. W 

czwartek nawet podwójnie. Zadziwiała mnie wielka gracja wydobywających się przez okno 

kamienicy dźwięków. Żadne spośród instrumentów, które na wrocławskich uliczkach 

rozbrzmiewały niemal codziennie, równać nie mogły się magii pianina i skrzypiec. 

W pierwszy dzień zimy, skomponowałam na skrzypcach Elizy swój pierwszy, własny utwór. 

Wzięłam je więc, aby zagrać go mojemu Starszemu Przyjacielowi. On jednak się nie pojawił. 

Minął tydzień. Nastał kolejny czwartek. Dźwięki pianina odtąd były coraz cichsze. Kolejny 

piątek. Tym razem również wzięłam je ze sobą. Jego jednak ponownie nie było.  

Zima dobiegła końca, a ja w żaden czwartek nie usłyszałam już dźwięków pianina. 



 


