
Opowiadanie: „Pan Ambroży Kleks w naszej Kłodawie”

11 marca to dzień urodzin mojego Taty. Co roku Mama stara się przygotować

tort mniejszy, bądź większy, w zależności od możliwości konsumenckich Rodziny. 

Z chęcią najbliżsi odwiedzają nas tego dnia, oczekując eksperymentów kulinarnych

oraz  niespodzianek  również  dla  nich.  Jedną  z  nich  jest  koncert  przygotowywany

przeze mnie.  Staram się,  aby był  wyjątkowy,  jak ten dzień.  Tata to  mózg naszej

Rodziny i człowiek o wielkim sercu.

W tym roku jest inaczej. Nikt nie przyjedzie. Głowy wszystkich, mam wrażenie

zaprzątnięte są domysłami, a serca niepokojem. Tata z Mamą też nie planowali tortu.

Przynajmniej tak mi się wydawało. Media komentowały jeden temat. Było mi smutno,

że niestety nie zobaczę się z bratem i siostrą, dziadkiem, wujkami i ciociami. Zawsze

było tak wesoło. Tata przez ostatnie dni wertował książki, prace naukowe i myślał.... 

A ja wiedziałam, że uda mu się wpaść na niesamowity pomysł. Zawsze tak było. 

Tym  razem zaskoczył  nas informacją,  że  na wiadomość e-mail,  dotyczącą   jego

przemyśleń, odpowiedział  niesamowity  naukowiec.  Tata  był  tak  podekscytowany

opowiadając  nam  o  wszystkich  szczegółach!!!  Mama  uśmiechała  się,  czuła,  że

będzie  możliwe, aby znów cieszyć się, ze wspólnego spotkania.

Popołudnie było  pełne napięcia.  Nie wiedzieliśmy do końca,  czy ten niesamowity

naukowiec  zdecyduje  się  nas  odwiedzić?  Jego  prośba  dotyczyła  oddzielnego

mieszkania. Preferencje dotyczyły miłego, małego  domku na drzewie. Wysprzątałam

mój domek, a Mama przyniosła kolorową pościel w pieski i kotki. Na drzewie zawisły

kolorowe lampiony. Sama żałowałam, że nie mogę dziś tam spać.

Minęła ustalona godzina na spotkanie. Uspokajaliśmy się, że naukowcy i artyści żyją

swoim rytmem. Nagle dzwonek do drzwi!!!  Nasz pies nie  szczeka, merda ogonem,

jakby to był ktoś bardzo dobrze mu znany. Serce „waliło” mi, jakbym miała zobaczyć

ducha. Wtedy w drzwiach pojawił się On...

Dziwnie ubrany mężczyzna. Nadzwyczaj kolorowo. Trochę śmiesznie. Przypominał

jednego  z  potworków,  którego  ostatnio  uszyła  znajoma  mojej  Mamy.  Na  głowie

dziwna  czapka,  może beret?  Choć nie  byłam pewna...  Oczywiście  twarz  zakryta

maseczką. To akurat nie było nic dziwnego, ponieważ aktualnie wszyscy je nosili.



Tylko  dla mnie był  to  "szyk  mody",  jakby zaprojektował  i  uszył  najlepszy krawiec

świata. Spod maski tak dziwnej kształtem i kolorami usłyszeliśmy:

- Dzień dobry Państwu, dzień dobry Lenko!

- Lubiłam, jak do mnie tak mówiono. Czułam się wtedy?... no jak? sama nie 

  wiem, ale było to przyjemne uczucie.

Mama zaprosiła nieznajomego do salonu. Widziałam, jak błyszczą się jego oczy, gdy

patrzył  na mój instrument. To znaczyło jedno, że kocha muzykę. A tylko człowiek

zakochany w muzyce,  również  ma  szansę być  istotą  o "wielkim sercu"  oraz  jest

przepełniony  wyjątkową  wyobraźnią.  Rozmowa  przebiegała  w  miłej  atmosferze.

Nawet smakowała mu "eksperymentalna" kolacja Mamy.

Czekał  jednak,  aż  zakończymy  zadawać pytania  dotyczące  jego  przyjazdu,

pomysłów  i nadziei...na  co  czekał?  Uwielbiał  brzmienie  króla  instrumentów.

Powiedział,  że  zawsze  zadziwiał  go  mechanizm  i  oczywiście  umiejętności

wydobywania z niego dźwięków. Nie oczekiwałam na zachętę zbyt długo... Sama nie

wiem  ile  trwała  moja  gra.  Zatraciłam się  w  Andantino  com moto…w „Nokturnie”

Paderewskiego. Kiedy  przestałam  grać...  nie  było  oklasków,  gratulacji,  tylko

nieskazitelna cisza. Z oczu naszego gościa płynęły łzy...

Usłyszałam tylko…- bardzo.... bardzo dziękuję Lenko...

Widziałam poruszenie w sercach słuchających mnie dzisiaj.

Odprowadziliśmy nieznajomego do mojego domku na drzewie. Zapaliłam kolorowe

lampki.  Chciałam,  aby  było  mu  miło  i  umówiliśmy  się  na  następny  dzień,  który

podobno  miał  być  "kolorowy".  Znów  kolejne  pytanie,  dlaczego  powiedział

"kolorowy" ?

O świcie obudziła nas muzyka, co na naszym osiedlu było nietypowe. Rano wszyscy

zawsze się gdzieś spieszyli, tym razem muzyka. Chyba słychać ją było w całej wsi.

Było to ,,Alleluja” Haendla.

Potem całymi godzinami słychać było z domku za zamkniętymi drzwiami rozmowę

Taty z nieznajomym. W świetle dnia rozpoznałam naszego gościa. Był  nim...  Pan

Kleks!!!!

Niesamowite!!!! Pan Kleks z krwi i kości u nas!!!

Mijały  wspólnie  spędzone  dni,  praca Taty  z Panem Kleksem nad  wynalezieniem

oczekiwanego leku i wspólne kolacje zawsze zakończone muzykowaniem. Okazało

się,  że Pan Kleks jest  wyjątkowym naukowcem, ale również uczniem. Postanowił



nauczyć się gry na fortepianie. Teraz również rozbrzmiewały koncerty na 4 ręce. Było

to dla mnie wspaniałe doświadczenie.

       Pewnego  dnia,  przy  kolacji, Tata  z  Panem  Kleksem  ogłosili  wspaniałą

wiadomość:

- Proszę Pani, Lenko - wydeklamował Pan Kleks , chcielibyśmy "coś" ogłosić..

- Mama krzyknęła - wspaniale!!! - znała Tatę dobrze, jego uśmiech wszystko  

  wyjaśniał.

Tak. Udało się!!! moje serce znów biło jak po wyścigu. Wiedziałam od początku, że

się uda. Dwóch wspierających się naukowców musiało dać radę. Okazało się, że po

wielu badaniach piegi Pana Kleksa mają uzdrawiającą moc. "Kolorowe piegi Pana

Kleksa"- taki napis widniał na małych pudełeczkach, które rozwoziliśmy wszystkim

mieszkańcom.  Tego dnia  była  u  nas wspaniała  uroczystość.  Mama przygotowała

przepyszny tort, cały w kolorowe kuleczki. Pojawiło się ogrom gości. Wszyscy byli

uśmiechnięci,  tak prawdziwie.  Nie spodziewałam się  ile radości  wszystkim sprawi

widok uśmiechniętych ludzi.

W tym momencie podszedł do mnie Pan Kleks, nachylił się i wyszeptał:

-  Piegi  nie  będą działały  bez  uśmiechu.  Tylko  szczery  uśmiech i  życzliwe

serce 

  uzdrowi wszystkich.

Wiedziałam, że mówi prawdę. Tylko czy my ludzie potrafimy uśmiechać się życzliwie

do innych? A przez to uzdrawiać? Pan Kleks czytał w moich myślach.

- Tak, potrafimy! 

Żegnaliśmy się z Panem Kleksem, kiedy pojawił  się dziwny pojazd przed naszym

domem, najnowsze Porsche w kolorze niedojrzałego agrestu. Przez chwilę ogarnął

mnie smutek. Te 2 tygodnie były niesamowite. Na pożegnanie znów wyszeptał do

mnie: 

-  To,  czy  nasze  życie  będzie  niesamowite,  zależy  od  nas.  Czy  potrafimy

cieszyć  się z małych rzeczy? Ty to potrafisz!!! Do zobaczenia Lenko!!! 

- Do zobaczenia… - odpowiedziałam .

Lena Juszkiewicz, klasa 7a

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Kłodawie


