הסטראדיוואריוס מרחוב הזגגים
בּוֹבּרוּשקָה היה יכול לחיות בווילנה חיי רוזנים .בשכר עבודתו בנגריה של בַּסטוֹמסקי היה יכול להרשות לעצמו אפילו
להזמין מנת טחול שניה בבית המרזח של איצקה הג'ינג'י ,אפילו להזמין את הבחורה שלו ,זְלַטקֶה ,לקולנוע "הליוס" .אבל
התעקשותו לבנות כינור בילבלה לגמרי את עשתונותיו וגזלה את שלוות חייו.
אל הקונצרטים של בוקרי יום ראשון באולם העירוני לא הלך – נשאלת אפוא השאלה :מנין בא לו הדבר ,למה זה נטפל
למשהו שאין לו אליו כל קשר?
ובכן ,ראשית ,כן היה לו אל זה קצת קשר .הרי היה שוליה בנגריה של בסטומסקי ,ניסר שם נסרים לדלתות ולחלונות .היה
לו אפוא מושג בעיבוד עץ .שנית ,בנו של מעבידו ,אַרקֶה ,שילהב את דמיונו ועורר בו נטייה ,אמנם לא למוסיקה אלא
לתאטרון .ארקה נמנה עם להקה של בחורים ובחורות שנסעו על פני העיירות שבסביבה והציגו הצגות .הם אפילו הפקידו
בידי בוברושקה תפקיד ,אבל הוא נכשל בו וסולק מן הלהקה .ואולם הנטייה לאמנות נשארה בו ,והוא הסב אותה לבניית
כינור .להקציע יודע הוא ,גם לנסר קרש; לעבוד במסור-יד אין מי שמיטיב כמוהו .מה נשאר? המיתרים .ומיתרים קונים מן
המוכן...
לא חלף זמן רב ובעיר עברה הרינה שיש בה רועה-רוח חדש העוסק בבניית כינורות .פּוּנסקי סיפר זאת בתיאטרון היהודי
ומשם הגיעה השמועה אל המסעדה של וֶלפקֶה שברחוב היהודים ,אשר לצים מכל המקצועות ,ובעיקר שחקני תיאטרון ,נהגו
לסעוד שם את הלב בחתיכת טחול צלוי או לביבה של קמח חיטה.
המורה יעקב גרשטיין מן הגימנסיה הריאלית ,מנצחה של "מקהלת גרשטיין" המהוללת ,ישב אצל ולפקה לעתים קרובות.
כששמע את הסיפור על בוברושקה העלה לפני קהל מבלי-העולם שם את ההצעה לעזור לכל בעלי-השגיונות שבוילנה
להקים להם איגוד ,וגם שם מצא לו" :איגוד החולמים" .וילנה ,כך טען ,שורצת טיפוסים ,שכל רעיון שלהם עשוי אי-פעם
לחולל מהפכה בעולם .יש איגוד עובדי המחט ,קיים גם איגוד של רופאים; אפילו אומרי התהילים יש להם החברה שלהם –
ולמה יפגרו אחריהם החולמים?
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