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– Norbercie, bardzo cię proszę, abyś zaraz po lekcjach przyszedł ze szkoły do domu.
Nie przestawaj za długo z kolegami! – powiedział Carl do swojego syna.
– Dobrze, tato. Tak będzie – odpowiedział jedenastoletni chłopiec.
– Pamiętaj, że idziemy dzisiaj do dziadka. Mama z dziewczynkami i babcią Anną wyjechały na wieś. W Nysie zostaliśmy w trójkę: dziadek, ja i ty. Dziadek zaprasza nas
do siebie na obiad. Nie wypada, abyśmy się spóźnili. Bądź punktualny, bardzo cię
proszę – kontynuował ojciec, po czym uczynił znak krzyża na czole Norberta.
Ten, wziąwszy torbę z zeszytami, opuścił dom.
Carl nie był wysokim człowiekiem. Nie był
też chudy. Nosił krótko przycięte wąsy.
Był niezwykle eleganckim mężczyzną.
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Kiedy zamknął drzwi za
synem, usiadł wygodnie w swoim ulubionym fotelu, rozejrzał się po
przytulnym mieszkaniu i poczuł ogromnie
szczęśliwym. Uśmiechał się sam do siebie. Wiedział
doskonale, jaki jest powód zaproszenia, które skierował
do nich jego ojciec: Największe organy wybudowane przez
ich rodzinną firmę w całej jej historii! Potężne! Majestatyczne!
Przepiękne! Mogą grać z taką siłą dźwięku, że aż ogłuszają!
A za moment potrafią być cichutkie, ledwo słyszalne.
Organmistrz (tak nazywamy budowniczego organów) zdrzemnął się na
chwilkę, jakby słysząc dźwięki swoich instrumentów, po czym wstał, zrobił
sobie kawę i zaczął znowu rozmyślać: o swoim ojcu, o firmie, o organach,
o żonie Marii, córkach i synu Norbercie. Carl był niezwykle rodzinny. Sprawy
bliskich przejmowały go do tego stopnia, że problemy żony lub dzieci były jego
zmartwieniem, a ich radości – jego szczęściem. Nadzieją dla niego był oczywiście mały
Norbert. Pragnął, by syn przejął kiedyś warsztat organmistrzowski.
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Serce Carla przepełniała radość nie do opisania! Przypomniało mu się właśnie, że oto mijają dwa lata od momentu,
kiedy to właśnie on objął firmę, by nią kierować. Nigdy jednak nie
czuł się jej dyrektorem, a bardziej mistrzem od organów. Instrument
ten budził w nim bowiem ogromną siłę do działania.
– Kocham organy! Kocham ich dźwięki! Kocham muzykę! – mówił sam do
siebie, popijając kawę z filiżanki.
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