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Następnego dnia w szkole zupełnie nie mogłem się sku-
pić. Na domiar złego do naszej klasy dołączyła nowa dziew-
czyna, Agata, którą nie wiadomo czym rozbawiona pani od 
polaka posadziła ze mną. Nie to, żebym tęsknił za zarozumia-
łym Oskarem, o nie. Jego rodzice są aktorami. Z tego powodu 
zadziera nosa i zachowuje się, jakby był co najmniej Samem 
Raimim, czyli reżyserem mojego ulubionego filmu o Spider-
manie. 

Ta nowa jest spoko. Z wyglądu przypomina nawet Mary 
Jane*, a raczej aktorkę, która ją grała – Kirsten Dunst. Ale po-
lonistka chyba nie to miała na myśli, śmiejąc się, że Agatka 
powinna siedzieć w jednej ławce z Jackiem.

– Fajne rysunki. – Zajrzałem do jej zeszytu.
– To manga**– odparła.
– Aha. – Zrobiłem mądrą minę. – Ty to rysowałaś?

* Mary Jane Watson – postać z komiksów o Spidermanie.
** Manga (jap.) – japoński komiks.

– Nie – zaśmiała się w odpowiedzi – moja siostra.
– Całkiem ładnie rysuje.
– No pewnie. Jest w liceum plastycznym.
– Ja mam o sześć lat starszego brata Franka.
– Mila też jest starsza ode mnie o sześć lat!
– Mila? – zdziwiłem się.
– Milena, zawsze skracam imiona.
– To tak jak ja! – ucieszyłem się.
Nowa znajomość zapowiadała się interesująco. W kilka 

minut odkryłem, że mamy ze sobą wiele wspólnego. Później 
okazało się, że Agatka też jest utalentowana. Niestety w dzie-
dzinie, w której ja nigdy nie zabłysnę. Śpiew jest moją piętą 
achillesową*. To zadziwiające, jak na wnuka śpiewaczki ope-
rowej, bo moja babcia Eleonora Horst-Wandurska była świa-
towej sławy primadonną. Zginęła, kiedy miałem trzy lata, i na 
szczęście nie zdążyła odkryć, że jej młodszemu wnukowi słoń 
nadepnął na ucho.

– Żartujesz? – zrobiła wielkie oczy Agatka. – Eleonora 
Horst-Wandurska była twoją babcią? Mój tata ją uwielbia! 
W domu mamy jej wszystkie płyty.

– Teraz to ty żartujesz – powiedziałem.
– Słowo! Nie ma dnia, żebym nie usłyszała jej głosu. Cza-

sem próbuję z nią śpiewać. Tata mówi, że całkiem nieźle mi 
to wychodzi.

– Nie wątpię.
Uśmiechnęła się do mnie, a uśmiech ma wypisz wyma-

luj jak Mary Jane. Oj, chyba będę miał kłopoty. Jej uśmiech 
* Pięta achillesowa – czyjś słaby punkt.
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Wypucowaliśmy cały dom niczym wykwalifikowana eki-
pa sprzątająca. April zaopatrzyła lodówkę, jakby przewidywa-
ła atak nuklearny. Po południu wszystko było gotowe. W na-
grodę tata zabrał nas po raz ostatni na basen i lody.

– Szkoda, że już wyjeżdżamy – westchnęła przy pożegna-
niu Maja. – Musicie nas koniecznie odwiedzić. Prawda, daddy?

– Oczywiście – przytaknął tata.
– To kiedy? – zapytała natychmiast.
– Nie wiem, skarbie. Może w wakacje?
– Ale to dopiero za… – zastanawiała się przez chwilę – six 

months!
– Don’t push it, May – wtrąciła się April. A ja zrozumia-

łem, że nie chce, by Maja kontynuowała temat.
– But why? – zmartwiła się.
– Mama ma rację – odezwał się tata. – Chłopcy, w przeci-

wieństwie do ciebie, kochanie, chodzą do szkoły. W dodatku 
wiesz, że ich mama właśnie była w szpitalu i teraz będzie jej 

potrzebna opieka. Musimy poczekać do wakacji. Chyba to ro-
zumiesz?

– Rozumiem, rozumiem – wyburczała Maja. – But I don’t 
like it. 

– Już wystarczy, kochanie – uciął dyskusję tata. – Pożeg- 
naj się i zmykaj.

Maja wyglądała na niepocieszoną.
– Będę za tobą tęskniła – powiedziała, obejmując mnie 

w pasie i zadzierając głowę.
– Ja za tobą też – byłem dziwnie wzruszony. Franek rów-

nież miał nietęgą minę, gdy Maja objęła go i zaczęła coś szep-
tać do ucha.

 – Nie ma co. Nasza mała siostrzyczka ma do perfekcji 
opanowaną sztukę kobiecej perswazji – skomentował później.

– Co ci powiedziała? – zainteresowałem się.
– Chciała wymóc na mnie obietnicę, że ją odwiedzimy.
– I co?
– Nic – wzruszył ramionami. – Przecież nie mogłem jej 

tego obiecać. Są ważniejsze sprawy. Wyjątkowo zgadzam się 
z ojcem.

– Polubiłem ją – przyznałem się.
– Trudno jej nie polubić – zgodził się Franek. – W końcu 

to nasza siostra.
– Fajnie by było ich odwiedzić. – Niechcący wpadłem 

w ton Mai.
– Poczekaj te kilka miesięcy. Wtedy się okaże, czy nadal 

masz na to ochotę – skończył dyskusję Franek.
Następnego dnia smutek po rozstaniu z Mają rozwiał się 

w oczekiwaniu na powrót mamy. Zaraz po śniadaniu tata po-
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– Ponadto rehabilitacja będzie łatwiejsza i szybsza 
w ośrodku – tłumaczyła lekarka.

W tej sytuacji cała afera z odzyskaniem skrzypiec stawa-
ła pod dużym znakiem zapytania. Postanowiłem się jednak 
chwilowo tym nie martwić. 

Nie wiem, jak inni, ale ja miałem kłopoty z zaśnięciem. 
Przewracałem się z boku na bok, pełen nadziei i obaw. Nie 
chciałem wzywać babci Leo, bałem się, że rozmowa z nią tyl-
ko bardziej mnie nakręci. Musiała jednak wyczuć moje inten-
cje, bo nagle ujrzałem delikatną poświatę. Babcia przysiadła 
na łóżku, a potem… usłyszałem jej śpiew.

– Summertime*… – rozpoznałem kołysankę z opery Por- 
gy and Bess Georga Gershwina. Śpiew babci był tak piękny, 
że omal znowu się nie rozryczałem. Ile bym dał, żeby ona też 
wróciła, tak jak wrócił dziadek. W odpowiedzi musnęła mnie 
dłonią po policzku. Poczułem delikatny chłód, kojący moją 
rozpaloną twarz.

– So hush little baby – jakże adekwatnie przypłynęły sło-
wa arii – don’t you cry**.

– Kocham cię, babciu – wymamrotałem i zasnąłem.

* Summertime (ang.) – letni czas.
** So hush little baby (…) dont’t you cry (ang.) – uspokój się, dziecinko, nie 
płacz.

Rano mój stan euforii trwał nadal. Wszyscy byliśmy pod-
ekscytowani. Mama z zapałem zabrała się do organizowania 
pokoju dla dziadka. Wspólnie uznaliśmy, że nasz niby-salon 
idealnie się do tego nadaje. Ciekaw byłem, jak czuje się dzia-
dek, ale przede wszystkim chciałem porozmawiać z babcią. 
Występ Dettmeiera zbliżał się nieubłaganie. 

– Nareszcie! – sapnąłem na widok babci późnym popołu-
dniem. – Wieki cię nie było.

– Przepraszam, skarbie – odpowiedziała – czas dla mnie 
nie istnieje.

– Ale na Ziemi istnieje – zauważyłem trzeźwo – i jest go 
coraz mniej. Koncert Dettmeiera za kilka dni, a my nie mamy 
żadnego planu.

– Coś zaimprowizujemy – rzuciła niefrasobliwie.
Zacząłem tracić cierpliwość.
– Dziadek na wózku, ty niewidzialna, ja wątły dziesięcio-

latek – wyliczałem nerwowo. – Które z nas rozprawi się z Dett- 
meierem?
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