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Wszyscy słuchacze koncertu powoli opuszczali salę 
filharmonii. Nie była ona pokaźnych rozmiarów, ale 

w  zupełności wystarczająca dla mieszkańców małego 
miasteczka. Już samo to było wyjątkowe, że w niewiel-
kiej miejscowości znajdowała się filharmonia. W  każdy 
piątek, kiedy odbywały się koncerty, wypełniała się do 
ostatniego miejsca. 
Tak było i  tego wieczora. Na scenie zasiadła orkiestra 
symfoniczna, po czym na niewielkie podwyższenie na 
jej środku wszedł dyrygent, ukłonił się publiczności, na 
przywitanie z orkiestrą podał rękę pierwszemu skrzyp-
kowi, uniósł batutę, czyli niewielką, lekką pałeczkę do 
dyrygowania orkiestrą, i… rozpoczął się koncert. 

Najpierw bardzo cicho wybrzmiały pierwsze dźwięki, 
ale z każdą chwilą wzmagała się dynamika i publiczność 
ogarniał czar muzyki. Słuchacze koncertu  zatapiali się 
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w pięknie: zapominali o swoich codziennych sprawach, obowiązkach, kłopotach, 
mniejszych i większych radościach… Muzyka zabierała ich w podróż do krainy 
delikatności i wrażliwości. Czasami jej dźwięki były gwałtowne, innym razem 
ciepłe i słodkie. Ta opowieść miała swój odświętny nastrój, któremu wszyscy 
się poddawali. 
Tego dnia w trakcie koncertu nie było przerwy. Na zakończenie koncertu rozle-
gły się brawa. Wszyscy jego uczestnicy w ten sposób wypowiadają magiczne 
słowo: dziękuję.
  
Powoli sala koncertowa zaczęła się wyludniać, by po ja-
kichś dobrych kilkunastu minutach stać się pustą. Na sali 
pozostała jednak jedna osoba. To był pan Gabriel, które-
go znano jako pana Gabrysia. Był on osobą powszechnie 
szanowaną i lubianą. Mieszkańcy miasta znali go bardzo 
dobrze, ale co naprawdę wyjątkowe to fakt, że on znał 
wszystkich lub – mówiąc całkiem poważnie – znakomitą 
większość mieszkańców miasteczka. 
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Pan Gabryś był związany z  filharmonią całe życie. Po 
ukończeniu nauki w szkole chciał zostać stróżem w fil-
harmonii. Powie ktoś, że to takie trochę bez ambicji, 
bez wielkich wymagań od samego siebie. Nie jest to 
zupełnie tak… Marzeniem pana Gabrysia była po 
prostu służba pięknu muzyki. Nie miał zdolności 
do bycia muzykiem, ale kochał dźwięki i melo-
die. Najbardziej kochał melodie z utworów Fry-
deryka Chopina. Te kompozycje były dla niego 
wyjątkowe, cudowne, prześliczne…
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