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Maria Konopnicka

Wybór nowel



Dym

Ile razy spojrzała w okno swej izdebki, tyle razy widzieć
go mogła, jak z ogromnego komina fabryki walił siwym
słupem. Nieraz nawet umyślnie odrywała od roboty
stare swoje oczy, aby rzucić na niego choć jedno
spojrzenie. W spojrzeniu tym była dziwna błogość
i jakby pieszczota. Ludzie szli i przechodzili śpiesząc
w różne strony, rzadko który spojrzał w górę
w kierunku komina, jeszcze rzadszy zauważył siną
smugę dymu. Ale dla niej dym ten miał szczególne
znaczenie, mówił do niej, rozumiała go, był w jej oczach
niemal żywą istotą.

Kiedy o wczesnym brzasku na opalowym, mieniącym
się barwami jutrzni tle nieba dym rozkłębiał się nad
kominem w krągłych, czarnych runach, roznosząc ostrą,
gryzącą woń sadzy, wiedziała ona, że tam jej Marcyś
w kotłowni, przy palenisku stoi, ognie zanieca,
miarkuje, rozkłada, wysoki, smukły, gibki,
w granatowej płóciennej bluzie spiętej skórzanym
pasem, w lekkiej furażerce na jasnych włosach, z szeroko
odwiniętym u szyi kołnierzem.

– Oho! – szeptała wtedy uśmiechając się – Marcyś
„fasuje”…

Istotnie „fasował”. Z gorliwością nowicjusza sypał
na palenisko węgiel, kosz za koszem, za siebie
i za palacza pracując, dumny ze swojej świeżej godności
kotłowego. A razem z tym wielkim, jasnym płomieniem
wybuchały mu w duszy pieśni, którymi się kotłownia
rozlegała od świtu do nocy.



Wkrótce jednak czarne kłębiska dymu bielały, rzedły,
stawały się lżejsze, aż wskroś pogodnych błękitów
wybiły w górę lekkim, równym słupem.

Ten widok wlewał w serce wdowy radość i pogodę.

– Wszystko dobrze… – szeptała – wszystko dobrze.
Bogu najwyższemu dzięki!

I krzątała się po ubogiej izdebce zaścielając łóżko
swoje i synowski tapczan, zamiatając śmieci starą,
brzozową miotłą i rozpalając na kominku drewka
do popołudniowego posiłku.

Wtedy to wprost wielkiego fabrycznego komina
z wspaniałą kitą dymu wznosiło się w błękity cienkie,
sinawe pasemko sponad dachu facjatki, gdzie mieszkała
wdowa; pasemko tak wątłe i nikłe jak tchnienie starych
piersi, co je wydobyły z ogniska.

Ale młody kotłowy zawsze to pasemko dostrzegł.
A nie tylko je dostrzegał, ale się do niego uśmiechał.
Wiedział on dobrze, że tam u komina stara jego matka
w bieluchnym czepcu na głowie, w tołubku
przepasanym różowym fartuchem, drobna, zawiędła,
zgarbiona szykuje dla niego jakiś barszcz wyśmienity
lub wyborny krupnik . Zdawało mu się nawet czasem,

że wyraźnie czuje smakowitą woń tych specjałów.

Z podwójnym tedy zapałem dorzucał na palenisko
świeżą szuflę węgla i podczas kiedy palacz po głowie się
drapał, on stojąc jedną nogą na podmurowaniu, zwinny
i giętki, za dwóch nastarczał w robocie.

I tak naprzeciw siebie szły w niebo te dwa oddechy:
fabryki i facjatki, niknąc w przejrzystych lazurach, może
łącząc się w nich nawet .



Ku popołudniowi dym fabryczny rzedniał nieco;
olbrzymie płuca machin zwalniały swą pracę,
wypuszczone pary przeszywały raz i drugi powietrze
ostrym, przykrym świstem, a chłopak jak huragan
do izdebki wpadał.

– Mamo, jeść – wołał już od progu, a cisnąwszy
furażerkę na stół, biegł do klatki z kosem wiszącej
w okienku. Kos, jak tylko chłopaka obaczył, wydał
gwizd przeciągły, do fabrycznej świstawki podobny,
a potem zaczynał swoje zwykłe kuranty, których
wyuczył go Marcyś. Chłopak stawał przed klatką, kładł
ręce w kieszenie i gwizdał także. Aż się ściany trzęsły
od gwizdania tego.

A matka rozpościerała tymczasem na stole piękną,
żółtą serwetę w niebieskie jelenie wyrabianą i stawiała
głęboką fajansową wazkę krupniku, barszczu z rurą albo
grochówki z wędzonką, albo też zacierek, jak tam
wypadło. Obok wazki występował na stół chleb
w dużym bochnie, główna tego posiłku podstawa.

Znikł on prawie w połowie, ledwo się chłopak
przysunął do niego. Kawał za kawałem krajał,
w miseczce z solą maczał, a precz dogadywał:

– Dobry chleb, mamo!

– Dobry, synku! – odpowiadała za każdym razem
wdowa. – Jedz z Bogiem, jedz! Na chwałę Panu
Jezusowi i Matce jego Przenajświętszej…

Chłopak nie dawał się prosić, a razem z chlebem
znikała i zawartość misy.

– Dobry barszcz, mamo – mówił wtedy.



Matka już od kilku chwil jadła coraz wolniej.
Mieszała łyżką w talerzu, dmuchała w niego. Ale
barszczu nie ubywało jakoś. Kiedy więc chłopak
wymiótł co miał przed sobą, i wąsiki runiejące
wierzchem ręki otarł, pytała skwapliwie:

– A może byś tak synku, jeszcze… Mnie dziś coś nie
bardzo jakoś…

Chciała mu dać poznać, że jej nie smakuje, ale bała się
wyraźnym kłamstwem Boga obrażać, bo barszcz był
doskonały.

– A no – mówił chłopak – kiedy mama nie je…

Podstawiała mu z pośpiechem swój talerz mówiąc:

– Jedz, dziecko, jedz! Na chwałę Panu Jezusowi…

Chłopak tedy znów się zabierał do łyżki po swojemu.

– Co mama chce od tego barszczu? – pytał. – To
królewski barszcz!

– Byłby on, byłby, synku – odpowiadała mrugając
oczami – tylko że mi do niego bobkowego liścia
przybrakło…

Zdarzało się, że nie dojadał.

Zlewała wtedy resztę w glinianą ryneczkę i stawiała
w kominku tak, aby syn nie spostrzegł tego.

Tę resztę uważała już za wyłączną swoją własność
i kiedy chłopak wyszedł, posilała się nią ogryzając
ostatki chleba.

Wszystko to odbywało się z niezmierną szybkością.
Młody kotłowy chwilowo zastępowany tylko bywał
w południe i śpieszyć musiał. Zaledwie zjadł, żegnał się



szerokim znakiem krzyża, całował matkę
w zapracowaną, wychudłą rękę, chwytał furażerkę,
a gwizdnąwszy na pożegnanie kosowi zbiegał w trzech
susach z facjatki na dół. Wdowa stawała wtedy
w pośrodku izdebki z zebraną ze stołu serwetą w ręku
i słuchała grzmiącego tupotu nóg synowskich
z trwożnym i błogim zarazem uśmiechem.

– Święty Antoni! – mówiła kręcąc głową – z leceniem
takim! Nogi jeszcze połamie… schody porozbija…

I stała tak zasłuchana, dopóki nie huknęły na dole
drzwi od sionki i nie przebrzmiało echo tej szalonej
kanonady nóg młodych i silnych. Wtedy dopiero
kończyła składać serwetę, zmywała statki, ogarniała
ogień popiołem, a siadłszy u okna łatała synowską
odzież i bieliznę.

Jeśli to było lato, długo jeszcze, bardzo długo widzieć
mogła dym walący z fabrycznego komina.

Drugi raz, to się tak zapatrzyła w niego, że i robota
wypadła jej z ręki…

Dziwne, bo przybierał i kształty, i barwy.

To jak żelazna gadzina wywijał się sam z własnych
przegubów coraz dalej, coraz wyżej; to jak leciuchna
zasłona w powietrzu wiał siejąc przed siebie obłoczki
różane; to jak z kadzielnicy prosto w górę szedł wełniąc
się miękko po skrajach; to jak olbrzymi pióropusz pod
słońce się złotem palił, z komina jak z hełmu
za wiatrem wiejąc; to się w jakieś postacie cudne
wydłużał, w jakieś mary nieziemskie, jakieś widzenia…

Czasem go wiatr wydymał jak żagle wielkiego statku;
czasem rozrywał niby kłęby pakuł, czasem pędził jak



tuman czarniawy. A zadżdżyło się na świecie, to chmurą
ciężką nad kominem stał i płatami po dachach się
wieszał, i tłukł nad ziemią nie wiedząc, kędy się dziać.

Gdy przyszła zima, zapalała wdowa lampkę u komina
i robiła przy niej grube na sprzedaż pończochy.

Ale choć od okienka wiało srodze i szron aż do izby
zalatywał przez spróchniałe ramy, podchodziła do niego
coraz, żeby na fabrykę spojrzeć.

Gorzała ona wprost facjatki długim, szeregiem
oświetlonych migotliwie okien, huczała wewnętrzną
pracą płuc swoich olbrzymich, szczękała żelastwem,

dźwięczała biciem młotów, zgrzytała zębami pił, syczała
żądłami topionych metalów. Dym, który teraz na tle
głębokiego granatu niebios walił z jej komina,
płomienny był, ogniami ziejący, snopy iskier ciskał jak
race.

Szerokie łuny od niego skroś nieba szły i het, precz
odbijały wielkie, ciche zorze…

Patrzyła na nie wdowa w zadumaniu.

Z zadumy tej wyrwało ją gwizdanie kosa, który
rozbudzony światłem, bijącym z fabryki w okienko,
zaczynał wycinać swoje kuranty. W izdebce robiło się
weselej, ogień trzeszczał na kominku, a kos darł się
aż do ogłuszenia. A kiedy na niebie księżyc w pełni
stanął, całe ono widzenie ogniste topniało w blaskach
miesięcznych.

Późnym wieczorem dopiero wracał syn i od progu już
znowu wołał:

– Mamo, jeść!…



A razem z tą młodą, silną postacią wstępowało
do izdebki wesele, śmiech i swoboda. Z mniejszym już
teraz pośpiechem posilał się chłopak, opowiadał przez
chwilkę to i owo rozpytującej się o ubiegły dzionek
matce, po czym zaczynał szeroko ziewać, przeciągać się,
kos nawet nie bawił go już w takiej chwili.

– Idź spać, synku, idź spać! – mówiła matka głaszcząc
go po głowie. – A to jutro do dnia ci znów trzeba…

– Pójdę, mamo… – odpowiadał sennym głosem –
zmordowałem się tak, że to ha!

– A pacierz, synku, zmów – przypominała jeszcze.

– Zmówię, mamo.

Całował jej rękę, klękał przed swoim tapczanem
i schyliwszy głowę na złożone dłonie, odmawiał szybko
półgłosem Ojcze Nasz i Zdrowaś, tu i ówdzie
przerywając modlitwę potężnym ziewnięciem, po czym
bił się hałaśliwie w piersi, żegnał z rozmachem
i zdjąwszy pośpiesznie odzież rzucał się na twarde
posłanie.

Natychmiast też prawie usypiał, a w izdebce słychać
było dawno jego równy, głęboki oddech, podczas kiedy
matka długo jeszcze szeptała zdrowaśki przed
poczerniałym, ze złocistego tła wychylającym się
obliczem Panny Najświętszej.

Nareszcie lampka gasła, kos przestawał się trzepotać
po klatce, uciszało się wszystko, aby znów jutro
o brzasku się zbudzić.

Z tym budzeniem była zawsze bieda. Wdowa sypiała
tym snem starości krótkim, czujnym, jakby



oszczędzającym godzin życia przed wielkim zaśnięciem
w mogile.

Ze snu tego budziła się po drugich kurach zaraz,
na długo przed pierwszą gwizdawką fabryczną
i zwlókłszy się z pościeli dreptała po izdebce szykując
polewkę dla syna i szepcząc godzinki. W okienku stała
wtedy wielka i cicha gwiazda zaranna, wprost na twarz
uśpionego chłopca świecąca. Matka coraz to na twarz tę
powiodła oczyma. Rada by już zbudziła jedynaka
swego, ale głębokie uśpienie chłopca wstrzymywało ją.

– Niech ta! – szeptała półgłosem. – Niech ta jeszcze
ździebluchno pośpi…

Dopiero kiedy się rozległ przeraźliwy świst puszczonej
pary, wołała na chłopca:

– Marcyś! A!… Marcyś! Wstawaj, synku! Gwiżdżą…

Chłopak odwrócił głowę do ściany.

– To kos, mamo… – mówił wpółprzytomnie.

– Ale! – kos tam! We fabryce gwizdają, synku, a nie
kos!

Przeciągał się, nakrywał na głowę, mruczał, ale matka
nie ustępowała. Nocny dyżur się kończył, kotłowy
na swoim miejscu pierwszy stanąć musiał przed
robotnikiem jeszcze. Powtarzało się to cały tydzień
boży, niedzieli nie wyjmując nawet .

Ale jednego razu kawał jeszcze do ranka było,
chłopak się z krzykiem ze snu porwał sam i na pościeli
siadł.

Matka już była przy nim.

– Co to? Co ci, synku, co? – pytała troskliwie.



Nie odpowiadał. Patrzył na nią szeroko otwartymi
oczyma, usta miał drżące, czoło w zimnym pocie.

Rozpięta na piersiach koszula podnosiła się
od mocnych, głośnych prawie uderzeń serca.

Objęła go ramionami matka.

– Co ci to, synku, co ci to? – pytała tuląc chłopaka
jakby małe dziecko.

Długo uspokoić się nie mógł.

– Nic, mamo – przemówił nareszcie z widocznym
wysiłkiem – nic… Tylko… śniło mi się… że… piorun
uderzył we mnie.

Wdowa ścierpła. Ale nie dała tego po sobie poznać
synowi. Chciała przemówić, głos uwiązł jej w piersi.

Chłopak siedział na tapczanie sztywny, prosty, patrząc
przed siebie wystraszonym wzrokiem.

– Piorun, mamo – mówił cichym, urywanym głosem
– taki czerwony, straszny jak smok . Na piersi mi padł,
mamo… taki straszny… czerwony…

Umilkł i dyszał głośno.

Wdowa opanowała się jakoś.

– Co tam, synku! – mówiła głaszcząc go
po rozpalonym policzku. – Co tam!… Sen mara, Bóg
wiara.

Co tam, synku!

A gdy chłopcu głośno zaszczękały zęby, przysiadła
przy nim, przycisnęła głowę jego do swych wyschłych
piersi i tak go kołysała, jak kiedy niemowlęciem był.



Chłopak się ukoił, utulił wreszcie i na poduszkę
opadł.

– Niech mama już idzie – rzekł – niech mama idzie,
położy się… Ja usnę…

Ale nie usnął. Leżał na wznak z otwartymi szeroko
oczyma, wpatrzony w gasnące na wschód nieba
gwiazdy.

Spojrzała na niego raz i drugi.

– A czemu nie śpisz, synku? – spytała.

– Nie mogę, mamo… – odpowiedział cicho, skarżącym
się głosem.

Podeszła i siadła przy nim.

– No nie trap się, synku! – przemówiła. – Nic się nie
trap. Albo to na to ten Pan Bóg miłosierny pioruny
w niebie chowa, żeby zaś nimi wdowie niebogiej
jedynego synaczka ubijać? Nie da tego Pan Jezus i ta
Matka Przenajświętsza… A ja ci to powiem, że piorun
wesele znamionuje, kiedy się kawalerowi albo pannie
śni. Ot co, widzisz, piorun znamionuje… Przecie sennik
mam, to wiem.

Mówiła to z uśmiechem, wesoło niemal, ręką
wyschłą po czole jego wodząc i włosy mu gładząc,
aż chłopak dobrej myśli począł być i też się uśmiechnął.

– To mama mówi, że wesele? – spytał.

– A przecie, że nie co! Wesele, huczne wesele…

Zamyślił się chłopiec, a po chwili rzekł:

– To ja już wstanę, mamo…



– Wstań, synku, wstań… Zgotuję śniadanie, jak
przejesz, to cię odejdzie.

Jakoż odeszło. Weselej nawet było tego ranka niż
zwykle w izdebce, bo chłopak czasu dość mając, jedną
po drugiej piosenkę na prześcigi z kosem gwizdał,
aż ptaszysko zachrypło, i kiedy przyszło do Zosi, co jej
się chciało jagódek, gwizdało tak żałośnie, jakby kto
przez nos śpiewał. Uśmiał się Marcyś, uśmiała się
matka i tak się w radości rozstali. Kiedy wyszedł,
wdowa stanęła przy drzwiach i nasłuchiwała
oddalających się kroków. Lekkie były, raźne, swobodne,
zwyczajnie, młode nogi… Nawet spaczone i spróchniałe
schody nie krzypiały dziś tak jak zazwyczaj. Dopiero
kiedy chłopak drzwi za sobą zatrzasnął, rzuciło się
w niej serce jakimś nagłym strachem, tak łoskot ich był
głuchy, podziemny i takim przeraźliwym echem odbił
się w pustych sieniach. Pobiegła do okienka, aby
wyjrzeć za synem.

Szedł lekko, śpiesznie, z podniesioną głową, a kiedy
miał już przejść furtkę w fabrycznym murze, odwrócił
się i spojrzał w górę. Może w okienko, a może tak
sobie…

W chwilę później gęsty, czarny dym walił
z fabrycznego komina.

Godziny upływały. W schludnie sprzątniętej izdebce
zrobiło się cicho; stary zegar z jaskrawą różą
na pożółkłej tarczy cykał opieszale na ścianie, kos
próbował najweselszych kurantów, pociesznie walcząc
z swym ochrypłym głosem, a wdowa może z myślą
o owym śnie syna, co to wesele znamionował,
przeglądała swe odświętne odzieże.



Naraz rozległ się huk straszliwy. Zatrzęsły się ściany,
posypał gruz z komina. Okienko z szczękiem wypadło.
Wielki, iskrzasty słup dymu buchnął w niebo razem
z fontanną cegieł i wielkimi odłamami rozwalonego
komina, wypełniając izbę przeraźliwym blaskiem.

Wdowa jak stała, tak skamieniała słupem. Ani jednego
krzyku nie wydały jej zmartwiałe usta. Tylko się siwe
włosy podniosły nad czołem, tylko rozszerzone źrenice
zbielały jakby u trupa nagłą jakąś zgrozą…

Może nawet nie słyszała dzikiego wrzasku, jaki bił
z ulicy:

– Kotłowy!… kotłowy zabity!

Długie jeszcze potem lata siadywała w tym samym
okienku, patrząc osowiałym, mętnym wzrokiem
na fabryczny komin, z którego biły w górę sine słupy
dymu.

Dym ten wszakże nie przybierał już dawnych
rozlicznych kształtów, tylko zawsze zamieniał się
w mglistą postać jej drogiego chłopca. Zrywała się
wtedy ze stołka i wyciągała drżące, wyschłe ręce. Ale
mglistą postać wiatr unosił i rozwiewał ją gdzieś
w błękitach…



Mendel Gdański

Obrazek

Od wczoraj jakiś niepokój panuje w uliczce. Stary
Mendel dziwi się i częściej niż zwykle nakłada krótką
fajkę, patrząc w okno. Tych ludzi nie widział on tu
jeszcze. Gdzie idą? Po co przystają z robotnikami,
śpieszącymi do kopania fundamentów pod nowy dom
niciarza Greulicha? Skąd się tu wzięły te obszarpane
wyrostki? Dlaczego patrzą tak po sieniach? Skąd mają
pieniądze, że idą w pięciu do szynku?

Stary Mendel kręci głową, smokcząc mały, silnie
wygięty wiśniowy cybuszek . On zna tak dobrze tę
uliczkę cichą. Jej fizjonomię, jej ruch, jej głosy, jej tętno.

Wie, kiedy, zza którego węgła wyjrzy w dzień
pogodny słońce; ile dzieci przebiegnie rankiem, drepcąc
do ochronki, do szkoły; ile zwiędłych dziewcząt
w ciemnych chustkach, z małymi blaszeczkami w ręku,
przejdzie, po trzy, po cztery, do fabryki cygar na robotę;
ile kobiet przystanie z koszami na starym, wytartym
chodniku, pokazując sobie zakupione jarzyny, skarżąc
się na drogość jaj, mięsa i masła; ilu wyrobników
przecłapie środkiem bruku, ciężkim chodem nóg
obutych w trepy, niosąc pod pachą węzełki, a w ręku
cebrzyki, kielnie, liny, siekiery, piły. Ba, on i to nawet
wie może, ile wróbli gnieździ się w gzymsach starego
browaru, który panuje nad uliczką wysokim,

poczerniałym kominem – w gałęziach chorowitej,
rosnącej przy nim topoli, która nie ma ani siły do życia,
ani ochoty do śmierci, i stoi tak czarniawa, przez pół
uschnięta, z pniem spustoszonym, z którego na wiosnę



wynika nieco bladej zieloności. On, może nawet nie
patrząc w okno, samym uchem tylko rozpoznałby, czy
Paweł, stróż, zamiata ulicę nową swoją, czy też starą
miotłą.

I jak tego wszystkiego nie ma Mendel Gdański
wiedzieć, kiedy już od lat dwudziestu i siedmiu w tej
samej izbie, pod tym samym oknem swój warsztat
introligatorski ma i tak już przeszło ćwierć wieku przy
nim w fartuchu swoim skórzanym stoi, a podczas kiedy
sucha, żylasta, a dziś już nieco drżąca ręka dociska
drewnianą śrubę prasy, oczy jego spod brwi gęstych,
nawisłych, siwych, patrzą w tę uliczkę, która jest wśród
wielkiego miasta jakby odrębnym, zamkniętym w sobie
światem.

Świata tego drobne tajemnice zna Mendel na wylot .
Wie, kiedy się powiększa a kiedy zmniejsza kaszel
starego archiwisty, który mu przynosi do oprawy grube,
pełne kurzu foliały zatęchłych papierów, wie, jak
pachnie pomada małego dependenta, któremu zszywa
akta pana mecenasa; wie, kiedy przyjdzie Joasia od pani
radczyni z żądaniem, aby jej za „śkło pięknie wsadził”
laurkę z powinszowaniem, na której złocisty anioł
odkrywa się i pokazuje kawalera z bukietem róż w ręku;
wie, kiedy nie je obiadu student, mieszkający
na strychu, wie, z której strony nadbiegnie zdyszana
pensjonarka, żądając, aby jej „niebiesko i ze złotymi
sznurkami” oprawił przepisane na listowym papierze
poezje Czesława i Gawalewicza.

On wszystko wie. Wszystko, co można widzieć
na lewo i na prawo siwym, bystrym okiem, co można
na prawo i na lewo usłyszeć uchem i co przemyśleć
można długimi godzinami, stukając jak dzięcioł



młotkiem introligatorskim, równając i obcinając wielkie
arkusze papieru, warząc klej, mieszając farby.

I jego też znają tu wszyscy. Obcy człowiek rzadko
zajrzy; każdy jakby swój, jakby domowy.

Stary, łysy zegarmistrz z przeciwka, przez otwarte
okno krzyczy mu latem „dzień dobry” i pyta
o Bismarcka; suchotniczy powroźnik zaczepia o jego
klamkę swoje długie, konopne sznurki, które, dysząc,
kręci w wąskiej, wpół widnej sionce kamieniczki; chudy
student z facjatki, z nogami jak cyrklowe nożyce, wsadza
zmierzchem w jego drzwi głowę na długiej, cienkiej szyi
i pożycza od niego łojówkę, którą „zaraz odda, tylko
jeszcze z godzinkę popisze…” Straganiarka poda mu
czasem przez okno rzodkiew czarną, w zamian
za kolorowe skrawki papieru, z których sobie jej
chłopaki sporządzają latawce, słynne na całą ulicę;
synek gospodarza całymi godzinami przesiedzi u niego,
czekając na wolną chwilę, w której Mendel da mu
tektury do podklejania wyciętych z arkusza żołnierzy,
a tymczasem dziwuje się wielkim uszom nożyc, waży
w ręku młotek, wtykając nos w garnczek z klajstrem,

próbując go niemal. Wszystko to tworzy jakąś atmosferę
wzajemnej życzliwości. Staremu Mendlowi dobrze
w niej być musi. Mimo sześćdziesięciu i siedmiu lat,
rześki jest jeszcze w sobie. Spokój i powaga maluje się
na jego typowej, zawiędłej w trudach twarzy.

Włosy jego są mocno siwe; a długa broda zupełnie
siwa. Pierś zaklęsła pod pikowanym kaftanem często
zadychuje się wprawdzie, a grzbiet zgarbiony nigdy
jakoś nie chce rozprostować, ale tym nie ma się
co trapić, póki nogi i oczy starczą, póki i w ręku siła jest .
Kiedy mu duszność dech zapiera, a w zgiętym grzbiecie



ból jakiś krzyże łamie, stary Mendel nakłada w małą
fajeczkę tytoń z poczerniałego, związanego sznurkiem
pęcherza i, kurząc ją, wypoczywa chwilę. Tytoń, którego
używa, nie jest zbyt wyborny, ale daje taki piękny, siny
dymek i tak Mendlowi smakuje. Siny ten dymek ma
i to jeszcze w sobie szczególnego, że widać w nim różne
rzeczy oddalone i takie, które już dawno minęły.

Widać w nim i Resię, żonę jego, z którą dobrze mu
było na świecie przez trzydzieści lat, i synów, którzy się
za chlebem rozbiegli, jak te liście wichrem gnane,
i dzieci synów tych, i smutki różne, i pociechy, i troski;
a już najdłużej to w nim widać jego najmłodszą
dziewczynę Liję, tak wcześnie wydaną i tak wcześnie
zgasłą, po której mu tylko jeden wnuk pozostał. Gdy
stary Mendel rozpala swoją fajeczkę, jakieś ciche
mruczenie dobywa się z ust jego. W miarę, jak pali i jak
dymek siny przynosi mu dalekie obrazy i takie, które
już nigdy nie wrócą, mruczenie to rośnie, potężnieje,
staje się jękiem niemal. Ta dusza ludzka, dusza starego
żyda, ma też smutki swoje i tęsknoty, które zagłusza
pracą.

Tymczasem sąsiadka przynosi w jednej ręce garneczek
z rosołem, w którym pływają kawałki rozmiękłej bułki,
a w drugiej przykryty talerz z mięsem i jarzyną. Stary
Mendel odbiera od niej ten skromny obiad; nie je go
wszakże, tylko postawiwszy na małym, żelaznym
piecyku, czeka. Czekanie to trwa niedługo. O samej
drugiej drzwi izdebki otwierają się głośno, hałaśliwie,
a w nich ukazuje się mały gimnazista; w długim,

na wyrost sporządzonym szynelu, w dużej zsuniętej
na tył głowy czapce, z tornistrem na plecach. Jest to
chłopak dziesięcioletni może, który po matce,



najmłodszej córce starego Mendla, wziął piwne,
o złocistych blaskach oczy, długie, ciemne rzęsy
i drobne usta, a po dziadzi nos orli i wąskie wysokie
czoło. Szczupły i mały, chłopak mniejszym się jeszcze
i szczuplejszym wydaje, kiedy zrzuci szynel i zostanie
tylko w szkolnej, szerokim pasem przepasanej bluzie.
Stary Mendel jest w ciągłej o niego obawie.
Przezroczysta cera chłopca, jego częsty kaszel, jego wątłe
piersi i pochylone barki, budzą w dziadzie nieustanną
troskę. Wybiera też dla niego najlepsze kawałki mięsa,
dolewa mu i dokłada na talerz, a kiedy chłopak się naje,
klepie go po ramieniu i zachęca do zabawy z dziećmi
w podwórku.

Malec rzadko kiedy namówić się pozwala. Jest
zmęczony lekcjami, ciężkim szynelem, siedzeniem
w szkole, drogą, dźwiganiem tornistra; ma też dużo
zadań na jutro. Powłóczy nogami chodząc, a nawet
wtedy, kiedy się uśmiecha, piwne jego oczy patrzą
z melancholią jakąś.

W kilka chwil po obiedzie malec zasiada przy prostym
sosnowym stole, dobywając z tornistra książki i zeszyty,
a stary Mendel zabiera się do swego warsztatu. Choć
chłopak cicho się sprawia i, tylko szeptem półgłośnym
powtarzając lekcje, kiedy niekiedy zaledwie stuknie
stołkiem, na którym się buja, podparłszy na stole oba
chude łokcie, znać przecie, że staremu introligatorowi
przeszkadza coś w robocie. Co i raz odwraca on głowę,
by spojrzeć na chłopca, a choć po klajster ręką sięgnąć
może, obchodzi z boku warsztat, gdy mu go potrzeba,
aby po drodze uszczypnąć wnuka w liczko blade,
przejrzyste, lub pogłaskać go po krótko przyciętych,
miękkich i ciemnych jak krecie futerko włosach.



Chłopiec przyzwyczajony jest widać do tych pieszczot,
nie przerywa przy nich bowiem ani swego żarliwego
szeptu, ani kołysania się na stołku. Stary introligator
wszakże zupełnie i tym jest zadowolony, a przyciszając
klapanie pantofli, powraca na palcach do swego
warsztatu.

W piątek przed wieczorem scena się odmienia: malec
uczy się przy oknie, kołysząc się mozolnie na stołku,
niemającym tu swojego rozpędu, a na sosnowym,

pokrytym serwetą stole sąsiadka zastawia rybę,
makaron i tylko co przyniesioną od piekarza tłustą,
pięknie zrumienioną kaczkę. Cynowy, o dziwnie
powykręcanych ramionach świecznik z gałkami oświeca
izbę uroczyście, świątecznie.

Stary Mendel ma na sobie wytarty już nieco, ale
jeszcze piękny, żupan czarny, przepasany szerokim
pasem, za który z lubością zakłada spracowane ręce.
Siwe jego włosy pokrywa jarmułka, a skrzyp nowych
z długimi cholewami butów napełnia izbę jakimś
radosnym szmerem. Gdy już stół zastawiony został,
chłopak się myje, przyczesuje swoje krecie futerko
na drobnej, podłużnej głowinie, zapina świeży
kołnierzyk i czyste mankiety, a założywszy ręce w tył,
stoi poważny i wyprostowany, podczas kiedy dziad
sięga na policę po zwinięty tałes i po modlitewnik .

W chwilę potem rozlega się wargowy, brzęczący
śpiew modlitewny starego żyda; głos jego przechodzi
wszystkie spadki od niskich, śpiewem brzmiących,
do wysokich, na których śpiew jego przechodzi w jęk
i w żarliwy jakiś lament, w akcenty namiętne, błagalne,
łkające. Pod wpływem śpiewu tego mały gimnazista
odczuwa dreszcz nerwowy, blada jego twarzyczka staje



się bledszą jeszcze, wielkie oczy to rozszerzają się nad
miarę, to mrużą się i zachodzą łzami; patrzy na dziada
jakby urzeczony, a spazmatyczne ziewanie otwiera mu
usta. Na szczęście, dziad zamyka wkrótce stary
modlitewnik i błogosławieństwem rozpoczyna
szabasową ucztę.

Zdarzyło się raz latem, że chłopaki od Kołodziejskiego
ślusarza i od szewca Pocieszki zebrali się przed otwartym
oknem starego introligatora, a zaglądając przez nie
do oświetlonej szabasowym światłem izby, robili sobie
z tej modlitwy śmieszki i głupią uciechę.

W tej chwili wszakże przechodził tamtędy stary
proboszcz, a spojrzawszy przelotnie w okno i widząc
modlącego się żyda, który z takim jękiem wołał
po swojemu do Boga, uchylił kapelusza. Scena była
niema, ale nad wyraz wymowna. Chłopaki zemknęli,
jakby ich wiatr zdmuchnął, i nie było odtąd wypadku,
aby spokój tej ubogiej izby zamieszany został.

Przedwczoraj dopiero…

Właściwie i przedwczoraj nie stało się nic. Tylko
malec powrócił ze szkoły bez czapki, zdyszany, jak zając
zgoniony. Zrazu nic mówić nie chciał; dopiero
po długich badaniach wyznał, że jakiś obdartus
krzyknął na niego „żyd!… żyd!…”, więc on uciekał
i czapkę zgubił, i nie śmiał wracać po nią.

Fala gniewu uderzyła staremu Mendlowi do twarzy.
Wyprostował się, jakby urósł nagle, splunął, a potem
chłopaka twardo za ramię ująwszy, do stołu pchnął
i obiad w milczeniu spożył.

Po obiedzie nie wrócił do warsztatu i fajki nie
nakładał, tylko sapiąc, po izbie chodził. Malec także



do lekcji się nie brał, ale patrzył na dziadka
zalęknionym wzrokiem. Nigdy go jeszcze tak gniewnym
nie widział.

– Słuchaj ty! – przemówił wreszcie, stając przed
chłopcem, Mendel. – Jak ja ciebie małego sierotę wziął
i chował, i za niańkę także był, i piastował ciebie, nu, to
nie na to ja ciebie chował i nie na to ciebie piastował,
co by ty głupi był! I jak ja ciebie uczyć dał, jak ja ciebie
do szkoły posyłał, jak ja tobie książki kupował, to też
nie na to, co by ty głupi był! A ty ze wszystkim głupi
rośniesz, i nie ma u ciebie żadnej mądrości! Jakby
u ciebie mądrość była, to by ty tego nie wstydził się,
nie płakał, nie uciekał, że kto na ciebie „żyd” krzyknie.
A jak ty tego płaczesz, jak ty uciekasz i jeszcze taką
piękną nową czapkę gubisz, co pięć złotych bez sześciu
groszy kosztuje gotówką, pieniędzmi, nu, to ty
ze wszystkim głupi jesteś, a te szkoły, te książki, te
nauki, to wszystko na nic!

Odsapnął i znów mówić zaczął:

– Nu, co to jest żyd? Nu, jaki ty żyd? – mówił już
łagodniejszym głosem. – Ty się w to miasto urodził, toś
ty nie obcy, toś swój, tutejszy, to ty prawo masz kochać
to miasto, póki ty uczciwie żyjesz. Ty się wstydzić nie
masz, żeś żyd. Jak ty się wstydzisz, żeś ty żyd, jak ty się
sam za podłego masz, dlatego, żeś żyd, nu, to jak ty
możesz jakie dobro zrobić dla to miasto, gdzie ty się
urodził, jak ty jego kochać możesz?… Nu?…

Zachłysnął się i znów przed chłopakiem stanął. Tym
razem jednak patrzył na jego zlęknioną twarzyczkę
z jakimś rozrzewnieniem. Położył mu na głowie rękę
i rzekł z naciskiem:



– Uczciwym żydem być jest piękna rzecz! To pamiętaj
sobie! A teraz się ucz, żeby ty głupim nie był, a czapkę
to ja tobie inszą kupię, to ty nie potrzebujesz płakać,
bo to głupstwo jest!

Malec pocałował w rękę dziada i wziął się do książek .
Stary introligator bardziej jednak był poruszony tą
sprawą, niż to chciał dziecku okazać. Długo bowiem
po izbie chodził, nie kończąc pilnej, zaczętej roboty,
i spluwając po kątach, jakby się goryczą jaką nakarmił.
Nie przetrawił on tej goryczy w sobie i przez noc
widocznie, gdyż bardziej zgarbiony i postarzały niż
zwykle nazajutrz wstał; kiedy chłopiec, podpiąwszy
rzemienie tornistra, do szkoły ruszył, stary poszedł
do okna i patrzył za nim niespokojnie, długo.

Niepokój ten nie opuszczał go i przy pracy nawet .
Częściej niż zwykle, pod wpływem jakiegoś
rozdrażnienia nakładał krótką fajeczkę i podchodził
do okna, i patrzał podejrzliwie w tak dobrze, w tak
dawno znaną sobie uliczkę. Pod wpływem też tego
rozdrażnienia zapewne, ruch jej, jej głosy, jej tętno, inne
mu się jakieś, niż zwykle, wydały.

Gdy jednak malec powrócił ze szkoły wesół,
bo piątkę dostał, rozbawiony nową czapką, która mu
na oczy wjeżdżała, stary o swoich przywidzeniach
zapomniał i czy to sam dla siebie, czy dla uciechy
dziecka, gwizdał przy robocie, jak za młodych czasów!

Po obiedzie wpadł po akta dependent, pachnący
piżmem.

– Co słychać? – spytał.

– Wszystko dobrze, broń Boże od złego! – odrzekł
Mendel Gdański.



– Podobno żydów mają bić?… – rzucił pachnący
dependent z głupkowatym uśmiechem.

– Nu, jak bić, to bić! – odrzekł Mendel, pokrywając
wrażenie, jakie na nim te słowa wywarły. – A kto ich
ma bić? Urząd?…

– I… Urząd by tam – rozśmiał się mały dependent .

– Nu, jak nie urząd, to i chwała Bogu! – rzekł Mendel.

Roześmiali się obaj. Młody dependent głupkowato,
żyd z przymusem widocznym.

Zły był, że ta rozmowa toczyła się przy dziecku.
Spojrzał na chłopca spod brwi nasuniętych. Malec
wlepił w dependenta wielkie swoje oczy i dopiero,
kiedy ten za progiem był, spuścił je na karty książki
pociemniałe, pałające. Stary Mendel, jakby nie widział
tego, zaczął znowu gwizdać. Ale gwizdanie to miało coś
w sobie ze świstu przytłoczonej wielkim ciężarem piersi,
nuta przycichała, głuchła, zasypiała, aż urwała się
zgrzytem czy jękiem.

Zmierzchało już w izbie, kiedy przez niskie drzwi
wcisnął się gruby zegarmistrz w popielatym haweloku,
jakiego stale używał w tej porze.

– Słyszałeś pan nowinę? – zapytał, siadając na brzegu
stołu, przy którym uczył się malec.

– Nu – odparł Mendel – co mnie po nowinów? Jak
ona będzie dobra, to ona i wtedy będzie dobra, kiedy
ona nie będzie nowina, a jak zła, nu, to na co ja ją
słuchać mam?

– Podobno żydów mają bić – rzekł tłusty zegarmistrz,
kiwając nogą w wyciętym trzewiku z błyszczącą
stalową sprzączką.



Stary Mendel zamrugał kilka razy nerwowo, koło ust
przebiegło mu nagłe drgnięcie. Wnet opamiętał się
jednak i, przybrawszy ton jowialnej dobroduszności,
rzekł:

– Żydów? Jakich żydów? Jeśli tych, co uni złodzieje
są, co uni ludzi krzywdzą, co uni po drogach rozbójstwo
robią, co uni z tego biednego skórę ciągną, nu, to czemu
nie? Ja sam pójdę ich bić!

– Ale nie! – roześmiał się zegarmistrz. – Wszystkich
żydów…

W siwych źrenicach Mendla zapalił się błysk nagły.
Przygasił go jednak wpół spuszczoną powieką i niby
obojętnie zapytał:

– Nu, za co oni mają wszystkich żydów bić?

– A za cóż by? – odrzucił swobodnie zegarmistrz. –
Za to, że żydy!

– Nu – rzekł Mendel, mrużąc siwe oczy – a czemu uni
do lasa nie idą i nie biją brzeziny za to, że brzezina, albo
jedliny za to, że jedlina?…

– Ha! ha! – rozśmiał się zegarmistrz. – Każdy żyd ma
swoje wykręty! Przecie ta jedlina i ta brzezina to nasze,
w naszym lesie, z naszego gruntu wyrosła!

Mendel aż się zachłysnął, tak mu odpowiedź na usta
nagle wypiała. Pochylił się nieco ku zegarmistrzowi
i głęboko zajrzał mu w oczy.

– Nu, a ja z czego wyrósł? A ja z jakiego gruntu
wyrósł? Pan dobrodziej mnie dawno zna? Dwadzieścia
i siedem lat mnie pan dobrodziej zna! Czy ja tu
przyszedł jak do karczmy? Zjadł, wypił i nie zapłacił?
Nu, ja tu nie przyszedł jak do karczmy! Ja tu tak



w miasto urósł, jak ta brzezina w lesie! Zjadł ja tu
kawałek chleba, prawda jest . Wypił też wody, i to
prawda jest . Ale za tego chleba i za tej wody ja zapłacił.
Czym ja zapłacił? Pan dobrodziej chce wiedzieć, czym ja
zapłacił?

Wyciągnął przed siebie obie spracowane, wyschłe
i żylaste ręce.

– Nu – zawołał z pewną porywczością w głosie – ja
tymi dziesięciu palcami zapłacił! Pan dobrodziej widzi te
ręce?

Znów się pochylił i trząsł chudymi rękami przed
błyszczącą twarzą zegarmistrza.

– Nu, to takie ręce są, co ten chleb i te wodę próżno
do gęby nie nosiły! To takie ręce są, co się pokrzywiły
od noża, od obcęgów, od śruby, od młota. Nu, ja nimi
zapłacił za każdy kęs chleba i za każdy kubek wody,
co tu zjadł i wypił. Ja jeszcze i te oczy przyłożył, co już
dobrze patrzeć nie chcą, tego grzbietu, co nie chce już
prosty być i te nogi, co nie chcą mnie już nosić!

Zegarmistrz słuchał obojętnie, bawiąc się dewizką.
Żyd sam się roznamiętniał swą mową.

– Nu, a gdzie ta zapłata moja jest? Ta zapłata moja jest
w szkole u dzieci, u tych paniczów, u te panienki, co się
uczą na książkę, co piszą na kajetu, nu. Una i w kościół
jest, jak tam z książkami ludzie idą… Nu, una
i u wielmożnego proboszcza jest, bo ja i jemu oprawiał
książki, niech un zdrowy żyje!

Tu uchylił jarmułki, a potem dodał:

– Moja zapłata w dobrych rękach jest!



– Tak się to mówi – odparł dyplomatycznie
zegarmistrz – ale żyd zawsze żydem!…

Nowe iskry zagorzały w oczach starego introligatora.

– Nu, a czym un ma być? Niemcem ma być?
Francuzem ma być?… Może un koniem ma być? Nu,
bo psem to un już dawno się zrobił, to un już jest!

– Nie o to chodzi! – rzekł patetycznie zegarmistrz. –
Chodzi o to, żeby nie był obcym!…

– O to chodzi? – odparł żyd, przechylając się w tył
i cofając łokcie. – Nu, to niech mi tak od razu pan
dobrodziej powiada! To jest mądre słowo! Ja lubię
słyszeć mądre słowo! Mądre słowo to jest jak ojciec
i jak matka człowiekowi. Nu, ja za mądre słowo to bym
milę drogi szedł. Jak ja mądre słowo usłyszę, to mnie
za chleb starczy. Jakby ja wielki bogacz był, wielki
bankier, nu, to ja by za każde mądre słowo dukata dał.
Pan dobrodziej powiada, co by żyd nie był obcy? Nu,
i ja tak samo powiadam. Czemu nie? Niech un nie
będzie obcy. Na co un obcy ma być, na co ma obcym
się robić, kiedy un i tak swój? Pan dobrodziej myśli,
co jak tu deszcz pada, to un żyda nie moczy, bo żyd
obcy? Albo może pan dobrodziej myśli, co jak tu wiatr
wieje, to un piaskiem nie sypie w oczy temu żydowi,
bo żyd obcy? Albo może pan dobrodziej myśli, że jak ta
cegła z dachu leci, to una żyda ominie, bo un obcy?
Nu, to ja panu dobrodziejowi powiem, że una jego nie
ominie. I wiatr jego nie ominie, i deszcz jego nie
ominie! Patrz pan dobrodziej na moje włosy, na moje
brode… Uny siwe są, uny białe są… Co to znaczy? To
znaczy, co uny dużo rzeczy widziały i dużo rzeczy
pamiętają. To ja panu dobrodziejowi powiem, co une



widziały wielgie ognie, i wielgi pożar, i wielgie pioruny
na to miasto bić, a tego, co by od te ognie i od ten
pożar, i od te pioruny żydy były uwolnione, to uny
tego nie widziały! Nu, a jak noc jest na miasto, to una
i na żydów jest, to i na żydów wtedy nie ma słońce!

Odetchnął głęboko, ciężko.

– Pan dobrodziej na zabawy chodzi? Pan dobrodziej
na tańce bywa?

Gruby zegarmistrz skinął głową i zakołysał się
na stole, brzęcząc dewizką.

Pochlebiało mu to, że introligator uważa go
za człowieka światowego i mogącego jeszcze zabawiać
się tańcami.

Żyd gorejącymi oczyma patrzył w jego twarz płaską,
ozdobioną szerokim, mięsistym nosem.

– A smutku swego, swego kłopotu pan dobrodziej
ma?

Zegarmistrz podniósł brwi, przybierając minę
niezdecydowaną. Właściwie pragnął się on okazać
wyższym nad podobne drobnostki, jak kłopot i smutek,
ale że nie wiedział, do czego żyd zmierza, milczał więc
dyplomatycznie.

Stary introligator odpowiedzi też nie czekał, tylko
mówił dalej głosem wezbranym, pełnym:

– Nu, jak pan dobrodziej na tańce bywa i swego
smutku też ma, to panu dobrodziejowi wiadomo jest,
że się ludzie do tańca, do wesołości zejdą,
i po wesołości się rozejdą, i nic. Ale jak te ludzie
do smutku się zejdą, jak się uni do płakania zejdą,
nu, to już nie jest nic. To już ten jeden temu drugiemu



bratem się zrobił, to już ich ten smutek jednym
płaszczem nakrył. To ja panu dobrodziejowi powiem,

co ja w to miasto więcej rzeczy widział do smutku niż
do tańca, i że ten płaszcz to bardzo duży jest . Ajaj, jaki
un duży!… Un wszystkich nakrył, i ze żydami też!

Odwrócił się bokiem i spojrzał za siebie w okno.

– Mój panie Mendel – rzekł zegarmistrz tonem
wyższości. – Gada się to tak i owak, ale każdy żyd, byle
pieniądze miał.

Stary introligator nie dał mu dokończyć, ale
podniósłszy rękę, trząsł nią jakby się od natrętnego
owada opędzał.

– Niech mi pan dobrodziej nie powie te mowę! To jest
mowe od wszystkie głupie ludzie. Jakby żydowi
pieniądz za wszystko miał być, to by jemu Pan Bóg
od razu kieszeń w skórę zrobił, abo i dwie. A jak jemu
Pan Bóg kieszeń w skórę nie zrobił, nu, to na to,
że żydowi pieniądz tyle ma być, co i każdemu.

– Ma być! – zawołał triumfalnie zegarmistrz,
podnosząc tłusty podbródek i muskając się po nim. –
Ale nie jest! W tym sęk, że nie jest…

Uśmiechnął się Mendel wpół smętnie, a wpół
filuternie.

– A ja panu dobrodziejowi powiem, co tam właśnie
sęka nie ma, tylko jest dziure. Ajaj, jakie dziure!

Spoważniał nagle i kiwał głową, patrząc w ziemię.

– Pan dobrodziej myśli, co ja te dziure nie widzę? Ja ją
widzę. Że una się zrobić mogła, to jest źle; ale że una
dotąd niezałatana jest, to jeszcze gorzej. W te dziure to
dużo mocy wpada i w słabość się obraca. I dużo rozumu



wpada, a w głupstwo się obraca. I dużo dobroci wpada,
a w złość się obraca… Chce mi pan dobrodziej wierzyć?
Te dziure to nie żydki zaczęły pierwsze drzeć. Nu, że uni
ją potem darli, to ja wiem, to ja nie skłamię, nie
powiem, że nie! Ale najpierw, to ją zaczęła drzeć
zapomniałość na to, co wszystkie ludzie od jednego
Boga stworzone są.

Złożył dwa pierwsze palce w ręku, jakby tabakę brał,
a wystawiwszy mały, dodawał tym gestem precyzji
dowodzeniu swemu.

– To była pierwsza nitka, co tam w to miejsce pękła.
Nu, tak jedni zaczęli do siebie ciągnąć, a drudzy znów
do siebie i tak się już dalej rwało. Pan dobrodziej
powiada, co dla żyda pieniądz wszystko jest? Nu, niech
i tak będzie! A wie pan dobrodziej czemu? Nie wie pan
dobrodziej? Pan dobrodziej myśli, temu, co żydki chytre
są? To się pan dobrodziej myli. Pan dobrodziej zna ten
słup na Ujazdów? Nu, pan dobrodziej się śmieje! To tam
na ten słup położony będzie hunor, i wielga familia,
i wielgie urzędy, i pieniądze też, nu, to jeden wlizie
na słup po ten hunor, a drugi po te mądrość, a trzeci
po te herby, a czwarty po te sławność, a i taki się
znajdzie, co po te pieniądze wlizie, choć insze rzeczy
przy nich są. Ale jak na ten slup położone będą tylko
pieniądze, a nie będzie ani hunoru, ani sławności, ani
mądrości, to po co ludzie będą na ten słup liźć? Jak pan
dobrodziej myśli? Po pieniądze uni będą liźć i po nic
więcej? A te z dołu, co się przypatrują, to będą krzyczeć:
ajaj, jaki to chytry naród, po pieniądze tylko lizie,
pieniądze u niego wszystko! A im kto mniejszy będzie,
albo na głębszym dołu stał, to mniej widzieć będzie
a głośniej jeszcze krzyczeć. A tylko te wysokie ludzie, te



na górze stojące, widzieć będą, co na ten słup nic
innego położone nie jest, i tym, co po to lizą, co tam
położone jest, nie będą się dziwowali, a krzyczeć, to uni
też nie będą. Co na nasz słup leży? Pieniądze tylko leżą,
tak my po pieniądze idziem. Ale to nie jest pierwsze złe.
Pierwsze złe, to jest takie, co dwa słupy są i co na nich
nierówne rzeczy leżą.

– Jeszcze by! – roześmiał się impertynencko
zegarmistrz.

– W teorii zresztą – dodał poważniej – masz pan może
i słuszność. Ale w praktyce inaczej się to okazuje. Was,
żydów, lęgnie się jak tej szarańczy, a zawsze to żywioł
cudzy…

Stary introligator znów zamrugał nerwowo razy kilka
i znów siwe swoje oczy w połowie rzęsami przysłonił.

– Mądry człowiek, choćby w garści dwa kamienie
miał i trzy choćby miał, to tylko jednym w psa ciska.
A pan dobrodziej dwoma kamieniami od razu cisnął
na starego żyda… Ale to nic nie szkodzi. Ja ten jeden
podniosę i ten drugi też podniosę. Mój grzbiet już się
sam do ziemi schyla…

Musnął dwa razy białą swą brodą i, pomyślawszy
chwilkę, rzekł:

– Pan dobrodziej wie, jak ja się nazywam? Nu, ja się
nazywam Mendel Gdański. Że ja się Mendel
nazywam, to przez to, co nas było dzieci czternaście, a ja
się piętnasty urodził, tu, na Stare Miasto, w te wąskie
uliczke, zara za te żółte kamienice, gdzie apteka. Pan
dobrodziej wie? Nu, jak ja się tam urodził, to nas było
dzieci piętnaście, cały mendel. Przez to ja się Mendel
nazywam. Czy nas ojciec nieboszczyk potopić miał? Nie



miał nas potopić! Raz, że się un Pana Boga bał, a drugi
raz, że un te swoje piętnaście dzieci tak kochał, że jak
matka przyniosła śledź, to un tylko główkę sobie urwał,
a całego śledzia to dzieciom dał, co by się najadły,
co by nie były głodne. Tak ich kochał.

Zachłysnął się. Poczerwieniał, oczy mu się zapaliły
nagłym przypomnieniem. Wnet się jednak pohamował
i mówił dalej z jowialnym uśmiechem, w którym
gorzką ironię dostrzec było można.

– Ale ja, Mendel, widział, co mendlowi całemu źle
na świecie, tak sam już tylko pół tuzina dzieci miał;
a moja córka, Lija, nu, una tylko jednego syna miała
i od boleści wielkiej umarła. Żeby una żyła, a sześć
synów miała, a patrzała, na co ja patrzę, nu, to una
by sześć razy od boleści umierać musiała!

Mówił szybko, coraz szybciej, głosem namiętnie
przyciszonym, pochylając się ku zegarmistrzowi
i przenikając go pałającym wzrokiem. Po chwili
wyprostował się, wciągnął w starą pierś głęboki, ciężki
oddech i, uśmiechnąwszy się smętnie, rzekł:

– To już my go nie nazywali Mendel, to już my go
nazwali Jakub.

– Kubuś, pójdź tu! – zawołał, jakby pierwszy raz
przypominając sobie obecność chłopca. A gdy malec
wstał ze stołka i, szastnąwszy buciętami przed
zegarmistrzem, do dziada się przytulił, stary pogłaskał
go po głowie i rzekł:

– Kubuś, to takie imię, co go i pan dobrodziej, na ten
przypadek, godnemu synkowi może dać. To jest takie
imię, co to jak na tym sądzie króla Salomona: niech nie
będzie ani mnie, ani tobie. To dobre imię jest! Po te



imie, to jak po te kładke, przejdą ludzie z te niedobre
czasy do te dobre czasy, kiedy jeden drugiemu nie
będzie liczył, czy w domu dużo ma kołyski… Bo w te
dużo kołyski dużo pracy jest, i dużo głodu jest, i dużo
mogiłki też…

I nie na tym mądrość jest, co by mało ludzi było; ale
na tym mądrość jest, co by uni dużo dobrego zrobili,
dużo ziemi obsiali, dużo obkopali, dużo obsadzili.
Co by uni dużo przemysłowców mieli, dużo rozumu się
uczyli, dużo dobroci znali w sercu jeden dla drugiego.
Mnie jeden stary chłop powiadał, co jak bocian więcej
dzieci ma, niż ich wyżywić może, to jedno albo dwa
z gniazda zruci. Tak niech już pan dobrodziej kłopotu
o to nie ma. To i nad ludźmi taka moc musi być, co te
gęby liczy i te ziarna w kłosie też…

Trząsł siwą brodą, coraz silniej tuląc malca do swego
boku.

– Nu, ja nie tylko nazywam się Mendel, ja jeszcze
nazywam się Gdański. Nu, co to jest Gdański? To taki
człowiek, albo taka rzecz, co z Gdańska pochodząca jest .
Pan dobrodziej wie?… Wódka gdańska jest i kufer
gdański jest, i szafa gdańska jest… tak uny gdańskie
mogą być, tak ja jestem Gdański. Nie jestem paryski,
ani nie jestem wiedeński, ani nie jestem berliński –
jestem Gdański. Pan dobrodziej powiada, co ja cudzy.
Nu, jak to może być? Jak ja Gdański, to ja cudzy? Tak
pan dobrodziej powiada? Czy to tam już wyschła Wisła?
Czy tratwy tam nie idą od nasze miasto? Czy tam te
łapciuchy nasze flisy już nie są?… To już wszystko
cudze?… To pan dobrodziej taki hojny? Nu! szkoda, co ja
przód nie wiedział o tym, co pan dobrodziej taki hojny,



bo ja bym poprosił pana dobrodzieja choć o połowę
sklepu, choć o połowę te wszystkie zegarki, co tam są…

Zegarmistrz śmiał się i chwytał za boki.

– A niechże pana nie znam! A toś pan wywiódł
sztukę, że i Bosko lepiej nie potrafi! Że Gdański, to już
swój! Cha! cha! cha!…

Stary żyd kiwał głową i uśmiechał się także. Filuteria
sofisty błyszczała mu w oczach, ale uśmiech był gorzki,
kolący…

– Mendel Gdański i Jakub Gdański – rzekł po chwili
z powagą, zwracając się do wnuka i jakby przekazując
mu dostojność swojego nazwiska i swojej tradycji.

– Nu, co un jest ten Mendel Gdański? Un żyd jest,
w to miasto urodzony jest, w to miasto un żyje,
ze swojej pracy, w to miasto ma grób ojca swego,
i matki swojej, i żony swojej, i córki swojej. Un i sam
w to miasto kości swoje położy.

– Nu, co un jest ten Kubuś Gdański? – ciągnął dalej,
odsunąwszy od siebie chłopca na środek izby
na długość swej ręki i nie puszczając jego ramienia.

– Nu, un uczeń jest . Un w szkole siedzi, w ławkę, przy
swoich kolegi un siedzi, w książkę patrzy, pisze, uczy się.
Nu, na co un się uczy? Un się na to uczy, co by rozum
miał. Nu, czy un ten rozum gdzie poniesie, jak un go
będzie miał? Un go nigdzie nie poniesie w obce miejsce.
Un go nie poniesie do wody utopić, ani do ognia spalić,
ani do ziemi zakopać. Un tu mądry będzie, na ten kraj,
na to miasto będzie rozum miał. To będzie w ten kraj
cały rozum, co by bez niego był, i jeszcze ten rozum
będzie w ten kraj, co un go Kubuś będzie miał. Czy pan



dobrodziej myśli, co to będzie za dość? Za dużo? Nu, pan
dobrodziej takie głupstwo nie może myśleć?

Nu, a jak un rozum będzie miał, to un będzie wiedział
takich rzeczy, jakie ja nie wiem i pan dobrodziej nie
wie. Un może i to będzie wiedział, co wszyscy ludzie
dzieci są od jednego Ojca, i co wszyscy ludzie kochać się
mają, jak te bracia…

Przyciągnął do siebie na powrót chłopca, a objąwszy
jego szyję, pochylił się do zegarmistrza i szepnął:

– Bo to delikatne dziecko jest… sierota jest… bardzo
miętkiego serca…

Pogłaskał chłopca po twarzy i dodał:

– Idź, kochanku, połóż się spać, bo jutro do szkoły
pójdziesz.

Malec znów szastnął buciętami przed zegarmistrzem,

dziada rękę do ust przycisnął i zniknął za pąsową
firanką, dzielącą izbę od małej alkowy.

Stary żyd błysnął oczami raz i drugi, zachłysnął się i,
unosząc brodę, spytał:

– Nu, z przeproszeniem pana dobrodzieja, kto to
powiadał, co żydów mają bić? Ja się przy to dziecko
pytać nie chciał, żeby go broń Boże nie przestraszyć,
bo to bardzo delikatne dziecko jest, ale teraz, to ja się
pana dobrodzieja o to bez urazy spytam…

Uśmiechał się pochlebnie, ujmująco, siwe jego oczy
patrzyły z przymileniem.

Zegarmistrz, zbity nieco z tropu poprzednimi
wywodami żyda, natychmiast uczuł swoją przewagę.

– Powiadają… – bąknął niedbale, wydymając wargi.



– Nu, kto powiada? – pytał żyd, a oczy już
z aksamitnych stawały się ostre, kłujące.

– Ludzie powiadają… – bąknął tym samym tonem
zegarmistrz.

Stary żyd odskoczył nagle na dwa kroki,
ze zwinnością, której by się nikt w nim nie domyślał.
Wzrok jego pałał, wargi parskały, głowę postawił jak
kozioł.

– Ludzie?… Ludzie powiadają? – pytał głosem
syczącym, w coraz wyższe wpadającym tony.

– Ludzie?…

I za każdym wymówionym wyrazem pochylał się
coraz bardziej naprzód, przysiadał niemal.

Zegarmistrz patrzył obojętnie, bawiąc się dewizką
i kiwając nogą w trzewiku. Uważał jednak, że ta
postawa żyda jest wobec niego niewłaściwa i śmieszna.

– Cóż to pana tak dziwi? – zapytał chłodno.

Ale stary introligator już się uspokoił. Rozpatrywał
się, ręce wparł w biodra, brodę wyrzucił do góry, oczy
zmrużył.

– Pan dobrodziej się myli – rzekł. – Ludzie tego nie
powiadają. To powiada wódka, to powiada szynk, to
powiada złość i głupota, to powiada zły wiatr, co wieje.

Wzniósł rękę i machnął nią wzgardliwie.

– Niech pan dobrodziej śpi spokojnie. I ja będę
spokojnie spał, i to dziecko będzie spokojnie spało!
Nasze miasto bardzo dużo smutku ma i bardzo dużo
ciemności, i bardzo dużo nieszczęścia, ale na nasze



miasto jeszcze to nie przyszło, co by się w nim ludzie
gryźli jak psy. O to może pan dobrodziej spokojny być!

Zacisnął usta i sięgnął z powagą po ciężki cynowy
lichtarz, jakby chciał zaraz świecić gościowi do sieni.
Zsunął się pan zegarmistrz ze stołu, nacisnął hawelok,
umocnił na głowie kapelusz, który mu gdzieś na kark
zjechał, i rzuciwszy: dobranoc, wyszedł.

Wtedy żyd ode drzwi wrócił, lichtarz na stole
umieścił, a przyszedłszy na palcach ku alkowie, pąsowej
firanki uchylił i ucha nadstawił.

Z wewnątrz alkowy słychać było oddech dziecka
gorączkowy, nierówny, chrypliwy. Mała lampka
o zielonej szklanej banieczce paliła się tam na stołku.
Stary pantofle zrzucił, do łóżka podszedł i zapatrzył się
w rozognioną twarzyczkę chłopca niespokojnie,
badawczo. Chwilkę tak stał, wstrzymując dech w piersi,
po czym westchnął i, wysunąwszy się z alkowy,
na stołku ciężko siadł, oparł dłonie o kolana i zakołysał
siwą swoją głową.

Zgarbiony był teraz i jakby postarzały o jaki lat
dziesiątek . Usta jego poruszały się bezdźwięcznie, pierś
dyszała ciężko, oczy utkwione były w podłogę. Cienka
świeca dogasała, skwiercząc w cynowym lichtarzu.

Nazajutrz rano uliczka obudziła się cicha jak zwykle
i jak zwykle spokojna. Gdański od wczesnego ranka stał
w skórzanym fartuchu przy swoim warsztacie. Wielkie
jego nożyce zgrzytały po papierze zapalczywie, twardo,
śruba prasy piszczała, dociskana do ostatniego kręgu,
nóż wąski, długi, błyskał pod ranne słońce zużytą swą
klingą, skrawki papieru padały z szelestem na prawą



i na lewą stronę. Stary introligator pracował
gorączkowo, żarliwie; na jego zwiędłej, głęboko
zbrużdżonej twarzy znać było noc niespaną. Gdy
przecież wypił lichą kawę, którą mu sąsiadka w dużym
fajansowym imbryku przyniosła, raźniej mu się jakoś
na sercu zrobiło, nałożył krótką fajeczkę, zapalił
i poszedł budzić wnuka.

Chłopak zaspał dziś jakoś. Długo w noc na posłaniu
rzucał się, jak ryba, a teraz spał snem głębokim, cichym.

Cienki promień słońca, wpadający do alkowy przez
otwór pąsowej firanki, kładł mu się na oczach,
na ustach, na wątłych, odkrytych piersiach; to znów
w ciemnych miękkich włosach i w długich
spuszczonych rzęsach zapalał złoto brunatne, migotliwe
płomyki.

Stary patrzył się z lubością na dziecko. Czoło jego
wygładzało się, usta rozszerzały, oczy mrużyły
i nabierały blasku. Roześmiał się wreszcie szczęśliwym
cichym śmiechem, a wciągnąwszy wielki kłąb dymu
z fajeczki, pochylił się i puścił go pod sam nos chłopaka.
Malec się zakrztusił, zerwał, szeroko otwarł złote swoje
oczy i zaczął je trzeć złożonymi w dwie chude piąstki
rękami. Śpieszył się teraz niezmiernie, był zafrasowany;
jedno z zadań zostało niedokończone, książki, kajety
niepoukładane leżały dotychczas na stole. Już i kawy
nie dopił, i bułki na pauzę, przełożonej dwoma
plasterkami zimnego jajka na twardo, nie chciał wziąć,
tylko w tornister książki rzucał, niepewny, czy się nie
spóźni. Kiedy wszakże, szynel na ramiona wziąwszy,
do drzwi zmierzał, drzwi otwarły się gwałtownie,
a chudy student z facjatki pchnął go na powrót do izby:

– Uciekaj, bo żydów biją!



Rozdrażniony był widocznie bardzo. Jego ospowata,
długa twarz zdawała się jeszcze dłuższa i jeszcze bardziej
spustoszona; krok, jaki z sieni do izby zrobił, oddalił
cienkie jego nogi na niezmierną odległość od siebie,
małe bure oczy sypały iskry gniewu. Wylękły malec
kłębkiem potoczył się aż ku stołowi, upuszczając szynel
i tornister…

Stary osłupiał. Ale wnet oprzytomniawszy, ogniami
z twarzy buchnął: jak żbik do studenta skoczył…

– Co to uciekaj?… Gdzie un ma uciekać?… Na co un
ma uciekać?… Czy un tu ukradł co komu, co by un
uciekać miał?… Czy un tu w cudzej stancji siedzi?…
W cudzy dom… Un tu w swojej stancji siedzi! W swój
dom! Un tu nikomu nic nie ukradł! Un do szkoły idzie!
Un nie będzie uciekał!…

Przyskakiwał do stojącego we drzwiach studenta,
skurczony, zebrany w sobie, syczący, parskający
i trzęsący brodą.

– Jak tam pan chcesz! – rzucił szorstko student . – Ja
powiedziałem…

I zabierał się do wycofania z izby swej niezmiernie
długiej nogi. Stary introligator uchwycił go za połę
wytartego paltota.

– Jak ja chcę?… Nu, co to jest za gadanie, jak ja chcę!
Ja chcę, co bym ja spokój miał. Ja chcę spokojnie zjeść
mój kawałek chleb, co ja na niego pracuję! Nu, ja chcę
wychować te sierotę, ten chłopiec, co by z to dziecko
człowiek był, co by nikt na niego nie pluł, kiedy un nic
winny nie jest!… Nu, ja chcę, co by nie było ani mojej,
ani niczyjej krzywdy, co by sprawiedliwość, co by się
ludzie Boga bali!… Nu, ja tego chcę! A uciekać to ja nie



chcę! Ja w to miasto się urodził, w ten dom dzieci miał,
ja tu nikogo nie skrzywdził, ja tu warsztat mam…

Nie skończył, kiedy od załamu uliczki ozwała się
głucha wrzawa, jakby z daleka gdzieś przeciągającej
burzy. Po twarzy studenta przeleciał kurcz nagły, wpół
głośna klątwa wypadła mu przez ściśnięte zęby.

Stary introligator umilkł, wyprostował się i,
wyciągnąwszy chudą szyję, nadsłuchiwał chwilę.
Wrzawa zbliżała się szybko. Słychać już było gwizd
przeciągły, śmiechy, wołania, wybuchy krzyków
i płaczu lament . Uliczka zawrzała. Zamykano bramy,
tarasowano sklepy, jedni biegli wprost na wrzawę,
drudzy uciekali od niej.

Nagle malec wystraszony rozszlochał się głośno.
Student z naciskiem drzwi zamknął i zniknął w pustej
sionce.

Stary żyd słuchał. Ani szlochania dziecka, ani wyjścia
studenta zdawał się nie spostrzegać. Wzrok miał jak
gdyby cofnięty w siebie, dolną wargę obwisłą, ucho
nastawione. Mimo skórzanego fartucha, widać było
drżenie jego starych kolan; twarz z czerwonej stała się
brunatna, z brunatnej żółta, z żółtej kredowo-biała.
Wyglądał jak człowiek trafiony postrzałem. Chwilka
jeszcze, a to stare, osłabłe ciało złamie się i runie.

Coraz bliższa, coraz wyraźniejsza wrzawa wpadła
nareszcie w opustoszałą uliczkę z ogromnym wybuchem
krzyku, świstania, śmiechów, klątw, złorzeczeń.
Ochrypłe pijackie głosy zlewały się w jedno
z szatańskim piskiem niedorostków. Powietrze zdawało
się pijane tym wrzaskiem motłochu; jakaś zwierzęca
swawola obejmowała uliczkę, tłoczyła ją, przewalała się



po niej dziko, głusząco. Trzask łamanych okiennic,
łoskot toczących się beczek, brzęk rozbijanego szkła,
łomot kamieni, zgrzyt drągów żelaznych, zdawały się,
jak żywe, brać udział w tej ohydnej scenie. Jak płatki
gęsto padającego śniegu wylatywało i opadało pierze
z porozrywanych poduszek i betów. Już tylko kilka
lichych kramów dzieliło izbę Mendla od rozpasanej
ciżby. Malec przestał szlochać i, trzęsąc się cały jak
w febrze, przysiadł się do dziada. Jego wielkie, ciemne
oczy pociemniały jeszcze i świeciły ponuro z pobladłej
twarzyczki. Dziwna rzecz! To przytulenie się dziecka i to
bliskie już niebezpieczeństwo skrzepiły starego żyda.
Położył rękę na głowie wnuka, tchu w piersi nabrał
szerokim oddechem, a choć twarz miał jeszcze jak
opłatek białą, do źrenic już przywołał i ogień, i życie.

– Sz… – szepnął uspokajająco.

Teraz dopiero uciszał płacz, który już sam umilkł,
zduszony wielkim strachem. Teraz dopiero to
przedchwilowe szlochanie dziecka dochodziło do jego
świadomości.

W tej chwili do długiej, wąskiej sionki wpadło kilka
kobiet: powroźniczka z dzieckiem na ręku, stróżka,
straganiarka.

– Dalej, Mendlu! – krzyknęła od progu stróżka –
zejdźta im z oczów! Ja tu duchem w oknie obrazik
postawię, albo krzyzik . Już ta po inszych izbach stoi…
To tam nie idą!…

Chwyciła malca za rękę.

– Dalej, Kubuś! Do alkowy!…



Obstąpiły ich, zasłaniały sobą, pchały ku pąsowej
firance. Znały tego żyda tak dawno, był usłużnym,

dobrym człowiekiem. Za kobietami zaczęli się wsuwać
inni mieszkańcy małej kamieniczki. Izba zapełniała się
ludźmi.

Stary Mendel jedną rękę oparł ciężko na ramieniu
chłopca, a drugą odsunął kobiety. Oprzytomniał już
zupełnie przez tę jedną chwilę.

– Dajta spokój, Janowa! – mówił twardym,

brzmiącym jak dzwon głosem. – Dajta spokój! Ja wam
dziękuję, bo wy mnie swoją świętość chcieli dać, mnie
ratować, ale ja do moje okno krzyż nie chcę stawić! Ja
się nie chcę wstydzić, co ja żyd. Ja się nie chcę bać! Jak
uny miłosierdzia w sobie nie mają, jak uny cudzej
krzywdy chcą, nu, to uny i na ten krzyż nie będą pytali,
ani na ten obraz… Nu, to uny i nie ludzie są. To uny
całkiem dzikie bestie są.

A jak my są ludzie, jak uny są chrześcijany, nu, to dla
nich taka siwa głowa starego człowieka i takie dziecko
niewinne, też jak świętość będzie.

– Pójdź, Kubuś…

I pociągnąwszy za sobą chłopca, mimo hałaśliwych
protestów zebranych, do okna podszedł, oba jego
skrzydła pchnięciem ręki otworzył i stanął w nim
w rozpiętym kaftanie, w skórzanym fartuchu, z trzęsącą
się brodą białą, z głową wysoko wzniesioną, tuląc
do swego boku małego gimnazistę w szkolnej bluzie,
którego wielkie oczy otwierały się coraz szerzej,
utkwione w wyjący motłoch.

Widok był tak przejmujący, że kobiety szlochać
zaczęły.



Spostrzegła stojącego w oknie żyda uliczna zgraja i,
omijając pozostałe kramy, rzuciła się ku niemu.

Tę heroiczną odwagę starca, to nieme odwołanie się
do uczuć ludzkich tłumu, wzięto za zniewagę,
za urągowisko. Tu już nie szukano, czy jest
do wytoczenia jaka beczka pełna octu, okowity, jaka
paka towarów do rozbicia, jaka pierzyna do rozdarcia,
jaki kosz jaj do stłuczenia. Tu wybuchła ta dzika żądza
pastwienia się, ten instynkt okrucieństwa, który
przyczajony w jednostce, jak pożar opanowuje
zbiegowisko, ciżbę…

Jeszcze nie dobiegli pod okno, kiedy kamień rzucony
spośrodka tłumu, trafił w głowę chłopca. Malec
krzyknął, kobiety rzuciły się ku niemu. Żyd puścił ramię
dziecka, nie obejrzał się nawet, ale podniósłszy obie
ręce wysoko, ponad wyjący motłoch wzrok utkwił
i szeptał zbielałymi usty:

– Adonai! Adonai!… – a wielkie łzy toczyły się
po jego zbrużdżonej twarzy.

W tej chwili był to prawdziwy „Gaon”, co znaczy:
wysoki, wzniosły.

Kiedy pierwsi z tłumu pod okno dopadli, znaleźli tam
wszakże niespodziewaną przeszkodę w postaci chudego
studenta z facjatki.

Z wzburzoną czupryną, w rozpiętym mundurze, stał
on pod oknem żyda, rozkrzyżował ręce, zacisnąwszy
pięści i rozstawiwszy nogi jak otwarty cyrkiel. Był tak
wysoki, że zasłaniał sobą okno niemal w połowie.
Gniew, wstyd, wzgarda, litość, wstrząsały jego odkrytą
piersią i płomieniami szły po jego czarnej, ospowatej
twarzy…



– Wara mi od tego żyda! – warknął jak brytan
na pierwszych, którzy nadbiegli. – A nie, to wal
we mnie jeden z drugim gałgany! Psubraty, hultaje!

Trząsł się aż cały i nawet pełnego głosu dobyć nie
mógł, tak go gniew dławił. Z małych jego burych oczu
iskry sypać się zdawały.

Był w tej chwili piękny jak Apollo…

Kilku trzeźwiejszych z bandy zaczęło się cofać. Postać
młodzieńca i jego słowa uderzyły ich swą siłą.
Skorzystał z tego długi student, a skoczywszy przez
niskie okno do izby, odepchnął żyda, a sam w oknie
stanął. Tłum przeciągnął mimo tego okna z głuchą
wrzawą. Szyderstwa, pogróżki, wrzaski, złorzeczenia,
towarzyszyły pochodowi temu; po czym wrzawa
oddalała się, cichła, aż przeszła w huk niewyraźny,
daleki.

Tego wieczora nikt się przy sosnowym stole nie uczył,
i nikt przy warsztacie nie pracował. Zza pąsowej firanki,
z alkowy, dobywał się niekiedy cichy jęk dziecka;
zresztą spokój panował tu zupełny. Gdyby nie rozbita
szyba w okienku, gdyby nieporzucony na podłodze
szynel i tornister uczniowski, nie znać byłoby tej burzy,
która tu przeszła rankiem.

W alkowie, za pąsową firanką, leżał mały gimnazista
z obwiązaną głową. Zielona lampka paliła się przy nim,

chudy student siedział na brzegu łóżka, trzymając rękę
malca.

Twarz studenta była już tą samą, co zwykle, dziobatą,
brzydką twarzą; w oczach tylko paliły się niedogasłe
ognie, z dna duszy ruszone. Siedział milczący,



namarszczony, gniewny i od czasu do czasu rzucał
niecierpliwe spojrzenie w ciemny kąt alkowy. W kącie
tym siedział stary Mendel Gdański, bez ruchu, bez
głosu. Skulony, z łokciami wspartymi o kolana, z twarzą
ukrytą w rękach, siedział on tak już od południa,
od chwili, w której dowiedział się, że chłopcu
niebezpieczeństwo nie grozi.

Ta nieruchomość i to milczenie starego introligatora
niecierpliwiły studenta.

– Panie Mendel! – burknął wreszcie – wyleźże pan już
raz z tego kąta! Bosiny pan odprawiasz, czy co u licha?
Trochę gorączki i nic więcej. Chłopak za tydzień jaki
do szkoły pójdzie, byle się trochę tylko skóra zrosła.
A pan tak na marze zasiadł, jakby co panu umarło.

Stary żyd milczał.

Po chwili dopiero podniósł głowę i odezwał się
głosem namiętnie drgającym:

– Pan się pyta, czy ja na bosiny siedzę? Nu, ja siedzę
na bosiny! Ja popiół na głowę mam i wór gruby
na głowie mam, i na popiele ja siedzę, i nogi bose mam,

i pokutę wielką mam, i wielką boleść mam, i wielką
gorzkość…

Zamilkł i twarz znowu w ręce ukrył. Mała zielona
lampka dawała jego siwej głowie jakieś szczególne
widmowe niemal oświetlenie. Malec jęknął raz i drugi
i znów zaległo milczenie.

A wtedy wśród tej ciszy podniósł Mendel Gdański raz
jeszcze głowę i rzekł:

– Pan powiada, co u mnie nic nie umarło? Nu, u mnie
umarło to, z czym ja się urodził, z czym ja sześćdziesiąt



i siedem lat żył, z czym ja umierać myślał… Nu, u mnie
umarło serce do tego miasto!



Nasza szkapa

Zaczęło się to od starego łóżka, cośmy na nim we trzech
sypiali.

Tego dnia ojciec zły czegoś z rzeki wrócił i, siadłszy
na ławie, ręką głowę potarł. Pytała się matka raz
i drugi, co mu, ale dopiero za trzecim razem
odpowiedział, że się ta robota koło żwiru skończyła
i że szkapa tylko piasek wozić będzie. Zaraz mnie Felek
szturchnął w bok, a matka jęknęła z cicha.

Miał ojciec nad wieczorem po doktora iść, ale mu
jakoś niesporo było. Chodził, medytował, po kątach
pozierał, aż stanął przed matką i rzekł:

– Co chłopakom po łóżku, Anulka? Sypiam ja
na ziemi, toż i oni mogą.

Spojrzeliśmy po sobie. Dwie złote iskry zabłysły
w siwych oczach Felka. Prawda! Co nam po łóżku?
Piotrusia tylko pilnować trzeba, żeby z niego nie spadł.

– Dalej! jazda! – krzyknął Felek, i, zanim
odpowiedzieć zdążyła, jużeśmy we trzech siennik
na ziemię ściągnęli, a Felek kozły wywracać na nim
zaczął.

Po ściągnięciu wszakże siennika okazało się, że desek
w łóżku brakuje dwóch, a bok jeden ze wszystkim
odłazi. Nie chciał tedy handel, którego mi ojciec
zawołać kazał, o łóżku ani gadać, pieniądze, naliczone
miedziakami, zgarnął w mieszek, związał i za chałat
na piersi zasunął. Opuścił mu ojciec dziesiątkę, potem
dwie, potem złotówkę całą, ale się Żydzisko uparło.
Z sieni dopiero brodę do izby wsadził, postępując pół



rubla bez siedmiu groszy, jeśli mu ojciec i poduszkę
sprzeda.

Zawahał się ojciec, spojrzał na nas, spojrzał na matkę;
wszystkiego razem miało być jedenaście złotych.

– Cóż, chłopaki? – zapytał wreszcie – obejdziecie się
bez poduszki tymczasem, póki matka chora?

– Ojej! – wrzasnął Felek przyduszonym głosem, gdyż
właśnie na głowie stał, a nie zmieniając pozycji,
poduszkę na izbę cisnął. Chwycił ją Piotruś i na Felka
rzucił. Felek znów na mnie, aż nam ją handel z rąk
wyrwał, żebyśmy nie poszarpali.

– Ale bez poszewki! – odezwała się słabym głosem
matka.

Natychmiast wyrwaliśmy handlowi poduszkę, którą
już pod pachą trzymał, i zaczęliśmy z niej poszewkę
ściągać.

Po ściągnięciu wszakże poszewki okazało się,
że poduszka w jednym rogu rozpruta, i że się z niej
pierze sypie. Znów tedy handel jedenastu złotych dać
nie chciał, tylko dziesięć bez piętnastu groszy.

Targ w targ, zgodził się z ojcem na całe dwa ruble,
żeby mu jeszcze kołdrę naszą dodać.

Ojciec spojrzał na matkę. Była tak osłabiona i blada,
że wyglądała, jak martwa, leżąc na wznak, z głęboko
zapadłymi oczami.

– Anulka?… – szepnął ojciec pytająco.

Ale matkę chwycił kaszel, więc odpowiedzieć nie
mogła.



– My tam kołdry, proszę ojca, nie chcemy! – krzyknął
Felek . – My się tylko o tę kołdrę co noc bić musimy.
Niech Wicek powie!…

– Prawda, proszę ojca! – potwierdziłem gorliwie. –
Co noc się bić musimy, bo spada…

Handel już kołdrę zwinął i pod pachę wsadził.
Wybiegliśmy za nim z tryumfem na podwórko.

– Wiecie? – krzyknął Felek chłopakom, co tam w klipę
grali – handel kupił nasze łóżko, kołdrę i poduszkę!
Będziemy teraz na ziemi na sienniku spali!…

– Wielka parada! – odkrzyknął blady Józiek od krawca
z lewej oficyny. – Ja już dwa lata u majstra na ziemi
sypiam bez siennika nawet .

Zaimponował nam. Sypianie takie nie było więc już,
widać, wynalazkiem naszym.

Tego dnia był u nas doktór, a ja biegałem aż dwa razy
do apteki, bo matce znów było gorzej; ale kiedy
przyszedł wieczór, tośmy ledwie ziemniaków dojeść
mogli, tak nam pilno było na siennik, któryśmy sobie
ułożyli w kąciku za piecem. Felek to nawet z chlebem
w ręku do pacierza klęknął i, oglądając się raz wraz
na siennik, w trzy migi „Ojcze nasz” i „Zdrowaś”
przeszeptał, takżem ja ofiarowania nie zaczął, a on już
się w piersi bił, aż dudniło w izbie, i, tylko katankę
zrzuciwszy, zaraz się od pieca położył. Co prawda, to i ja
miałem myśl, żeby się od pieca położyć; ale mi się
z Felkiem zaczynać nie chciało, więc palnąłem go
w ucho i położyłem się od ściany, a Piotrusia tośmy
między siebie wzięli. Zrazu zdawało mi się, że mi głowa
gdzieś z karku ucieka, bom do poduszki nawykł, ale
potem podłożyłem sobie łokieć i dobrze.



– Czymże ja was, robaki, odzieję? – rzekł ojciec,
patrząc, jakeśmy się jeden do drugiego tulili.

Obejrzał się po izbie, zdjął z kołka swój granatowy
płaszcz i rzucił go na nas.

Wrzasnęliśmy z uciechy i natychmiast powsadzaliśmy
ręce w rękawy. Piotruś tylko piszczał, nie mogąc do nich
trafić, aleśmy go z głową peleryną nakryli, więc ucichł.
Ojciec, nim się położył, raz jeszcze podszedł do nas.

– No i cóż? Ciepło wam, bąki? – zapytał.

– Mnie tam ciepło – odpowiedziałem z głębi płaszcza.

– A mnie jak! – krzyknął Felek . – O, proszę ojca, jak mi
to gorąco.

I wystawił swoje długie, chude nogi, żeby okazać,
jako o przykrycie nie dba.

Istotnie, przyjemne ciepło szło na nas z pieca,
bo ojciec koksu przed wieczorem przyniósł, ogień
rozpalił i matce herbatę gotował. Usnęliśmy też zaraz.
Ale nad ranem zrobiło się nagle bardzo chłodno.
Pociągnąłem tedy płaszcz w swoją stronę. Felek zrazu
skurczył się przez sen, ale potem i on płaszcz ciągnąć
zaczął; a gdym nie puszczał, bo juścić od pieca cieplej
jemu, niżeli mnie, było, sam się głębiej pod niego
wsunąć usiłował.

Przy tym wsuwaniu się musiał jakoś nacisnąć
Piotrusia, bo malec nagle piszczeć zaczął, a potem
na dobre się rozbeczał.

Matka stęknęła z cicha raz i drugi.

– Filipie! Filipie! – rzekła słabym głosem – a zajrzyj no
do chłopców, bo Piotruś czegoś płacze…



Ale ojciec spał.

– Chłopcy! – odezwała się znowu matka – a czego tam
Piotruś płacze?

– To Felek, proszę mamy! – odrzekłem.

– Nieprawda, proszę mamy, to Wicek! – zaprzeczył
natychmiast zaspanym głosem.

Matka ciszej jeszcze stęknęła, a gdy nie przestawał
płakać, zwlokła się z łóżka, wzięła Piotrusia na ręce
i zaniosła go na swoją pościel. Zaraz też nam się placu
więcej zrobiło, więc mi Felek dał sójkę w bok, ja mu
też, i, odwróciwszy się od siebie, spaliśmy wybornie
do samego rana.

W parę dni potem znowu przyszedł handel. Nikt go
nie wołał, ale przyszedł tak, z grzeczności, jak mówił,
dowiedzieć się, czy matka zdrowsza. Zaraz też zaczął
chodzić po izbie, oglądać szafę, stołki. Ale ojciec
pochmurny był czegoś i gadać wiele z nim nie chciał.

Nazajutrz handel znowu przyszedł. Tego dnia
mieliśmy na obiad ziemniaki z solą tylko, bo okrasy
brakło; chleb też się jakoś skończył, a Piotruś
do ochrony bez śniadania poszedł. Mnie ojciec kazał
worek na węgle szykować. Szturchnął mnie Felek
w bok, że to niby ciepło będziemy mieli, bo wiatr
strasznie po izbie świstał, i zaraześmy się roześmiali.
Stałem już chwilę, ale ojciec zapomniał widać
o węglach, bo, siedząc na matczynym łóżku, zadumał
się i wąsy skubał. Chrząknąłem raz, nie spojrzał nawet
w moją stronę; chrząknąłem drugi raz, spojrzał, jakby
mnie nie widział; a na to właśnie handel wszedł i szafę
targować zaczął.



Przestępując z nogi na nogę, czekałem jeszcze chwilę,
ale mi okrutnie pilno było, bo woda koło pompy
zamarzła, i Felek poleciał jeździć; zaryzykowałem tedy
i chrząknąłem raz trzeci. Jak się też ojciec nie obróci, jak
nie palnie pięścią w stół! Skoczyłem duchem do sieni,
o małom przez próg nie padł, a handel też wyszedł, nie
bawiąc, i na Żydka z przeciwka palcem kiwać zaczął.
Ojciec mnie tymczasem zawołał, choć mu się jeszcze
ręce trzęsły czegoś, szesnaście groszy odliczył i po węgle
biec kazał.

Kiedym wrócił, handel i Żydek z przeciwka wynosili
szafę. Ojciec ode drzwi zastąpił, żeby dużo mrozu nie
naszło, matka odwróciła głowę do ściany i stękała
z cicha.

Usunięcie szafy z kąta, gdzie stała, jak tylko
zapamiętać mogę, odkryło nam nowe widoki;
przykucnęliśmy tedy wśród nagromadzonych tam
śmieci i rozpoczęły sie poszukiwania. Felek znalazł guzik
blaszany, który sobie zaraz na rękawie przyszył, a ja
wygrzebałem patykiem ze szpary dużą, zardzewiałą
igłę, oraz bożą krówkę z podkurczonymi pod siebie
nóżkami i wyszczerbionym skrzydełkiem. Natychmiast
zaczęliśmy na nią dmuchać, ale była zdechła.

Za każdym z tych odkryć wykrzykiwaliśmy radośnie,
a ojciec nie mógł nas napędzić do kaszy, którą nam
zgotował na obiad i której tylko matka jeść nie chciała.
Przetrząsnęliśmy nareszcie wszystko, a przekonawszy
się, że już żadnych skarbów w kącie nie ma,
wymietliśmy resztę śmieci do sionki.

Teraz dopiero spostrzegłem, że w miejscu, gdzie stała
szafa, kawał ściany bielszy się wydawał, niżeli reszta



izby; udzieliłem tej wiadomości Felkowi, a że i matka
w kąt ten patrzyła smutnym wzrokiem, wstał tedy
ojciec od kaszy, wyszukał w skrzynce dwa gwoździe i,
w ów jaśniejszy kawał ściany wbiwszy, powiesił
na nich matczyną suknię brązową od święta i tę drugą
modrą codzienną, chustką je pięknie okrył i z boków
obcisnął. Wyglądało to bardzo dobrze, a Felek
z Piotrusiem zaraz się w chowanego bawić tam zaczęli.

Matce w tych czasach pogorszyło się jakoś; doktór jej
kazał dobry rosół i świeże mięso jeść, a choć płakała
na taką stratę i, jak mogła, ojcu broniła, to jednak coś
przez tydzień do rzeźnika co dzień latałem, kupując
czasem i całe pół funta.

A handel to już tak do nas przywykł, że, czy go kto
wołał, czy nie wołał, co dzień choć przez drzwi zajrzał.
Już nawet Hultaj, pies stróża, nie szczekał na niego.
Po szafie kupił od nas handel cztery na orzech
bejcowane krzesła, cośmy na nich do obiadu siadali.
Przy tych krzesłach tośmy mieli uciechę, bo handel nie
mógł więcej wziąć sam, jak dwa, a drugie dwa samiśmy
nieśli aż na Ordynackie.

Na głowach my z nimi paradowali samym środkiem
ulicy, a Felek tak wrzeszczał: „Na bok! Na bok!”,
że aż dorożki stawały. Handla zostawiliśmy za sobą het
precz, choć Żydzisko pędziło za nami, krzycząc, żeśmy
rozbójniki, szwarcjury i inne tam takie żydowskie
wymysły. Dopieroż na Ordynackim dalej bębnić
w stołki. Pozlatywali się ludzie, myśleli, że to sztuki;

aż przecie nas handel dopadł i, chwyciwszy się za brodę
na owo zbiegowisko przy stołkach, trzygroszniak nam
dał, żebyśmy sobie poszli.



Tak nam ta wyprawa zasmakowała, żeśmy się tylko
pytali, co trzeba wynosić.

Szczególniej Felek coraz miał nowe pomysły. Jak
tylko wrócił z ochrony, zaraz ręce na plecy zakładał,
po izbie chodził i po kątach, jak taksator patrzył.

– A może by, proszę ojca, garnek żelazny? A może
by balię, albo zegar?

– Poszedł precz! – fuknął na niego ojciec, który teraz
prawie ciągle był czegoś zły i smutny.

– Felek! Co ty gadasz? – odezwała się słabym głosem
matka. – A toć byś ty niedługo duszę w ciele sprzedał?

Ja i Piotruś zaczęliśmy także silnie protestować.

– Ale!… Garnek!… Jeszcze czego!… A w czym to
będziemy gotowali kaszę, albo i ziemniaki?

– Albo zegar!… – dodał z oburzeniem Piotruś. –

A jakże będziesz bez zegara wiedział, kiedy ci się jeść
chce, albo spać?…

– Ojej!… – wołał Felek z miną skończonego libertyna
– żeby o co, jak o to!… A ty, czy zegar pokazuje, czy nie
pokazuje, tylko byś ciągle jadł.

– A ty sklepikarce po bułki latasz, żeby ci kadryla

dała.

– Nie latam! – odparł, zaczerwieniwszy się, Felek .

– Latasz!

– Nie latam!

– Owszem, latasz! Sam widziałem, jakeś kadryla

jadł…

– Ja kadryla?… Jak Boga kocham, tak nie jadłem!…



Tu uderzył się pięścią w piersi, aż echo jękło.

– No to chuchnij!…

Nastawił się Felek i chuchnął, aż para poszła. Z próby
tej wyszedł z tryumfem. Nic nie zdradzało spożycia
kadryla, a z głębi zapadłej brzuszyny dobyła się tylko
czczość wielka.

Wszakże przegłosowany Felek nie tracił miny.
Pewnego dnia, obchodząc izbę i poglądając po ścianach,
wykrzyknął nagle.

– A rondel, proszę ojca! A moździerz! A żelazko!…

Struchleliśmy, słuchając. Rondel, moździerz i żelazko –
to były niemal klejnoty rodzinne. Na półce wprost
drzwi ustawione, błyszczały olśniewające, złote prawie.
Środkowe miejsce zajmował rondel. Jak zapamiętać
mogę, nigdym nie widział, żeby się w tym rondlu
co gotowało. Byłoby to profanacją po prostu. Co sobotę
wszakże czyściła go matka cegłą lub popiołem, i tak
świecący stał z wystawionym na izbę uchem, błyskając
w same oczy, gdy się do stancji wchodziło. Przy nim
stał moździerz z tłuczkiem z jednej strony, a żelazko
z drugiej. Moździerz był rówieśnikiem moim. Kupił go
ojciec, gdym na świat przyszedł, aby matkę uradować
i dobre jej serce za syna okazać. Żadnego wszakże
z jednolatków moich w podwórzu, ba, na całej ulicy, nie
szanowałem tak, jak szanowałem ten moździerz. Matka
zdejmowała go raz do roku tylko, w Wielki Piątek, aby
tłuc cynamon do wielkanocnego placka. Wtedy to
zwykle powtarzało się to opowiadanie, w którym ja
i moździerz byliśmy bohaterami. Właściwie różniliśmy
się tym tylko, że mnie przyniósł bocian za darmo,
a za moździerz trzeba było zapłacić. Nic więc dziwnego,



że istnienie tego moździerza uważałem za ważniejsze,
aniżeli moje własne, zwłaszcza patrząc
na poszanowanie, jakiego stale używał, podczas gdy
ze mną różnie bywało i wówczas, i potem…

Żelazko także nader rzadko zstępowało z wyżyn półki
na poziom naszego codziennego życia. Matka prasowała
nim tylko półkoszulki niedzielne ojca i swoje tiulowe
czepki; reszta bielizny szła pod maglownicę. Raz nawet
o to żelazko pogniewała się matka ze stróżką, która je
od nas pożyczyć chciała.

– Moja pani! – powiedziała jej matka bardzo
stanowczym głosem. – Taki porządek to nie na pożyczki,
nie na ludzkie ręce!… To kosztuje!… To raz na całe życie
sprawunek!…

Wszyscyśmy przecie pamiętali, jak na to stróżka
drzwiami trzasnęła, jak w sieni język rozpuściła, a jak się
matce z gniewu i z oburzenia ręce trzęsły, kiedy nam
w chwilę potem chleb na śniadanie krajała. Od tej też
chwili żelazko niezmiernie poszło w górę w moim
rozumowaniu. Zaliczyłem je nawet w myśli do tych
rzeczy, które są raz na całe życie, jak chrzest na przykład,
bierzmowanie i granatowy płaszcz, o którym ojciec też
mówił, że jest raz na całe życie. A teraz patrzcież
państwo, Felek tak o żelazku mówił, jakby to była
warząchew, albo stara miotła.

Spojrzałem na ojca; byłem pewien, że Felek po uszach
oberwie. Ale ojciec oczy w ziemię wbił, skubał wąsy.
Dobrze jeszcze, że matka spała na tę chwilę.

Tego dnia nie latałem po mięso dla matki. Kości mi
tylko ojciec za trojaka kupić dał i krupnik z nich
uwarzył.



Nazajutrz przyszedł zziębnięty i, zacierając skostniałe
ręce, od progu zawołał:

– Ciesz się, Anulku! Wisła tylko patrzeć jak puści,
bo się wiatr na zachód obrócił.

A matka, spojrzawszy na ojca, klasnęła w ręce
i aż na pościeli siadła.

– Filip! – krzyknęła – a kożuch?

Teraz dopiero zobaczyłem, że ojciec bez kożucha
wrócił.

Nie miałem jednak czasu wielce się rozglądać, gdyż
ojciec Piotrusia za ręce chwycił i siarczystego młynka
z nim wywinął. Potem głośno się rozśmiał, Piotrusia
puścił i, na łóżku matczynym siadłszy, śmiał się, aż mu
łzy po twarzy sczerniałej pociekły. Otarł je prędko
rękawem starego spencerka.

– I cóż, Anulku? Jak ci tam?… – zapytał.

Ale matka, na poduszki opadłszy, leżała, jak nieżywa.

– Filip! – szepnęła wreszcie z wyrzutem. – Co ty?…
Kożuch przedałeś?…

– Kożuch! Kożuch! – powtórzył ojciec. – No i cóż
kożuch?… Wielka parada kożuch! Dość go się
nadźwigałem przez tyla czasu. A to ciężki, psia noga, jak
młynarskie sumienie… Aż lżej człowiekowi, że go
z siebie zrzucił!

A gdy matka jęknęła z cicha, po włosach ją pogładził
ręką i dodał:

– A też z ciebie, Anulka, krzywe drewno, że lada czego
stękasz… Był kożuch, nie ma, ta i straszna historia! Cóż
to? Da mi kożuch jeść, albo za mnie komorne zapłaci,



albo co? Wiosna za pasem, tylko patrzeć, jak rzeka puści,
a ja się tam będę w kożuchy fundował… A to,
poczekawszy, i w spencerze za gorąco będzie, jak się
robota otworzy…

Tego dnia znów był u nas pan doktór, i znów
do apteki biegałem.

– Zimno tu jakoś – mówił pan doktór wychodząc –
i wilgoć czuć. Trzeba by lepiej palić…

I wstrząsnął się, otulając krótkim futerkiem. Ojciec
słuchał ze spuszczoną głową. Cały ten dzień był ojciec
bardzo wesół; ale równo musiało mu coś być, bo, jak
tylko matka nie patrzyła na niego, odmieniał się
na twarzy, zwieszał głowę, a oczy to mu się z siwych
aż czarne robiły, taką w nich żałość miał.

Całe pół puda węgla kupiliśmy na odwieczerz
w sklepiku i ogień taki był, że aż huczało w piecu.
Ojciec ławę przysunął do naszego siennika i siadł sobie
na niej, matka też się obróciła, żeby na ogień patrzeć,
i takeśmy się wszyscy wygrzali, że to ha!

Upłynęło znów ze dwa tygodnie. Ojciec niewiele
co zarobku miał; a tu i w domu roboty było dość; tu
szmaty upierz, tu strawę uwarz, choć się tam i nie
zawsze warzyło, zawsze nie jedno, to drugie, a z nas to
najwięcej posyłka jaka… Matce też nie było ni lepiej, ni
gorzej; wyschła tylko strasznie i na twarzy zbielała, jak
chusta; ciężkie kaszle też na nią przychodziły coraz
częściej, osobliwie na świtaniu.

Zaglądały czasem sąsiadki do izby, dziwując się
matce, że taka zmizerowana.



– Żeby już albo w tę, albo w tę stronę pan Jezus dał! –
mówiła gwoździarka do ojca.

– Tfu! – splunął ojciec. – Co tam pani takie rzeczy
będzie gadała? Cóż to, przykrzy mi się, czy co? Czy my to
tylko na zdrowe czasy przysięgali sobie, a na te chore to
nie? Czy to ona przy kim, nie przy mnie, nie przy moich
dzieciach zdrowie straciła?…

I na tym się skończyło.

A mróz trzymał. Choć się i wiatr na zachód obrócił,
zimnisko takie było w izbie, że aż para szła. A zelżało
trochę pod wieczór, to znów śniegiem miotło tak,
że świata widać nie było. Piotruś to już i do ochronki
nie szedł, tylko za piecem, albo w nogach matczynego
łóżka siedział, taki delikacik! A my z Felkiem pigułyśmy
ze śniegu robili i walili w siebie na rozgrzewkę.

Jakoś się jednego dnia nie paliło w piecu Ojciec
matkę przyodział derką, a mnie do sąsiadki posłał
po kawałek cukru do ziółek . Ale sąsiadka nie miała.
Otworzył tedy ojciec do kuferka, czy jeszcze gdzie nie
wytrząśnie jakiej okruszyny, bo matka kaszlała tak,
że aż w piersiach coś rwało. Zaraz my we trzech
obstąpili ojca, bo w kuferku bywały różne rzeczy,
któreśmy rzadko kiedy widywali. Były w pudełku
brzytwy ojca, były w drugim korale matczyne, była
czarna jedwabna chustka, co ją ojciec w wielkie święta
na szyję wiązał; była szuba matczyna z czerwoną
podszewką, była żółta serweta w kwiaty na stół, była
kapa na łóżko z zielonego persu.

Ale tym razem zupełnieśmy się zawiedli; kuferek był
pusty. W kątku tylko, w czerwoną chusteczkę związana,
leżała kawalerska harmonijka ojca. Ojciec potrącił ją raz



i drugi, szukając odrobiny cukru, jakby się bał ją
podnieść i usunąć z kąta. Brzękła i umilkła. Ale Felek
już wsadził rękę do kuferka.

– A harmonijka, proszę ojca! – krzyknął, podnosząc
czerwone zawiniątko. – Nie można by harmonijki?…

– Felek!… – zawołała matka słabym głosem z łóżka.

Ojciec się zaczerwienił. Felkowi chustczynę
z harmonijką odebrał i, włożywszy do kuferka, zamknął
go na klucz.

Tego dnia bardzośmy długo śniadania nie jedli;
a obiadu – to też nie było. Myślałem, że mnie ojciec
choć po chleb pośle, ale nie. Piotrusiowi tylko dostała
się wczorajsza kromka. Poszliśmy z Felkiem do sieni
w klasy grać, bo nam się dłużyło jakoś. Druga już może
była, albo i trzecia, kiedy matka zawołała mnie do łóżka
i rzekła zmęczonym, przerywanym głosem:

– Wpadnij no Wicuś do maglarki na Szczyglą –

wiesz?…

– Ojej… Co nie mam wiedzieć… Pod trzeci…

– Pod trzeci – powtórzyła matka. – To porządna
kobieta, może kupi żelazko…

– Żelazko?… – powtórzyłem, niepewny, czy dobrze
słyszę.

– Tylko żeby dopiero zmierzchem przyszła, żeby
w podwórzu stróżka nie widziała… No idź…

Chwyciłem czapkę, kiedy mnie zawołała raz drugi:

– Wicuś!…

Ale kiedym podszedł, popatrzyła na mnie i rzekła:



– Nic już, nic! Idź…

Byłem we drzwiach, kiedy mnie zawołała raz jeszcze.

Była wpół podniesiona na łóżku, zapadłe jej oczy
otwarte były szeroko.

– I moździerz… – szepnęła tak cicho, żem dosłyszał
ledwie.

Skamieniałem. Doznałem wrażenia, jakby mnie
samego sprzedawać miano.

– Moździerz? – powtórzyłem szeptem, nachylając się
ku twarzy matki.

Dyszała ciężko, nierówno, w piersiach słychać było
świst ostry. Nie odpowiedziała nic, tylko mnie
przytrzymała za rękę. Dłoń jej była zimna, wilgotna.
Dwa czy trzy razy otwarła usta bez głosu, pożółkłe jej
czoło potem się okryło.

Chwyciła powietrza głębokim, do westchnienia
podobnym oddechem.

– I rondel… – szepnęła z wysiłkiem.

– Rondel?… – rzekłem równie cichym głosem.

Skinęła tylko ręką, głowa jej opadła na poduszkę,
oczy się przymknęły.

Wyleciałem, jak oparzony, trzymając czapkę w garści.
W sieni spotkałem Felka.

– Słysz, ty – krzyknąłem mu w ucho. – I rondel,
i moździerz, i żelazko, wszystko ci het przedajem!

– Siarczyste! – rozśmiał się Felek i wyskoczył w górę
na tę uciechę, trzasnąwszy się dłońmi po udach. Ten
skok to była najlepsza sztuka w całym repertuarze jego.



Nigdy mu w nim dorównać nie mogłem. Rzucał się
w powietrze tak łatwo, jak ryba w wodę. Zaraz też
we dwóch polecieliśmy na Szczyglą, bo Felek ambitny
był i nigdy mi o włos przed sobą nie dał.

Ale maglarka nie chciała wielce ze mną gadać.
Powiedziała, że jej rondel niepotrzebny, a moździerz
i żelazko ma swoje. Wyszliśmy oburzeni.

– Dzisz babę! – krzyknął Felek . – Rondel jej
niepotrzebny! Taki rondel, jak nasz, i jej niepotrzebny.

Z błyszczącymi oczyma czekała matka; a gdym jej
o skutku naszej wyprawy powiedział, westchnęła, jakby
doznawszy wielkiej jakiej ulgi.

Przed wieczorem jednak znów mnie zawołała i kazała
bieżyć po handla. Wylecieliśmy obaj z Felkiem,

uszczęśliwieni, że się jeszcze ta sprawa nie skończy.
Handel przyszedł, obejrzał żelazko, obejrzał moździerz,
obejrzał rondel i, wykrzywiwszy wzgardliwie usta,
powiedział, że to wszystko na szmelc tylko chyba.
Żelazko przepalone, moździerz mały, rondel cienki
i nitowany z boku… Za trzy te sztuki razem dawał
dziesięć złotych.

Porwała się matka i na łóżku siadła.

– Co?… Dziesięć złotych?… Sam moździerz kosztował
pięć złotych i trzynaście groszy! A żelazko!… A rondel!

– Nu, na szmelc… – zaczął handel.

Ale nie dopuściła go do słowa i trzęsącą się ręką
drzwi mu pokazywała.

– Idźcie!… Idźcie!… Niech was moje oczy nie
widzą!… Nie wy jedni na świecie. I posłała nas



natychmiast po innego handla, po Rudego, co od nas
stół ostatni kupił.

Lubiliśmy bardzo tego Żydka, bo koncepty różne,
kupując ów stół, prawił, a za odniesienie go na drugą
ulicę mnie i Felkowi po orzechu dał. Prawda, że Felków
był dziurawy, ale cały dzień na nim gwizdał, że to niby
kolej odchodzi. Polecieliśmy tedy po Rudego.
Szwargotał na rogu przed sklepikiem z tym pierwszym,

który od nas wyszedł. Zaraz jednak worek z butelkami
na plecach poprawił i za nami poszedł.

Ale, obejrzawszy moździerz, rondel i żelazko, dawał
za nie tylko dziewięć złotych i szesnaście groszy; mówił
też, że moździerz to się i na szmelc nie zda. Matkę
aż febra trzęsła i, choć się ruszyć prawie nie mogła
na łóżku, wyrwała przecież rondel i puściła go
na ziemię. Jęknął, jak dzwon rozbity…

Dziwnego wrażenia doznałem, słuchając tego jęku.
Zdawało mi się, że jęknęły węgły naszej izby.

Matka zasłoniła oczy i zaczęła płakać.

Nim wieczór przyszedł, było u nas jeszcze z pięciu
handlów; ale co jeden, to mniej dawał; choć o dwa,
o trzy grosze, ale mniej. Szwargotali, kłócili się między
sobą, wyrywali sobie nasz moździerz i nasze żelazko,
hałas był większy, niż na Pociejowie.

Felek tylko mnie poszczypywał z tej uciechy.

– To ci heca! – wołał, dusząc się od tłumionego
śmiechu, i dla ulżenia sobie wywinął pysznego kozła.

Powynosiły się nareszcie Żydy, zaduchu w izbie
narobiwszy; rondel, żelazko i moździerz stały rzędem
przy matce na ławie. Patrzyła na mnie wzrokiem



smutnym, zmęczonym, osłupiałym prawie. Ale gdy
mróz coraz większy na noc brał, a Piotruś, zwyczajnie
bąk niewytrzymały, piszczeć zaczął, że mu zimno,
że głodny, kazała mi matka bieżyć do stróżki i zapytać,
czy żelazka nie kupi.

Ale stróżka nie zapomniała widać owej matczynej
odmowy. Odęła się też zaraz, jak karmelicka bania.

– Jak będę miała kupować, to se nowe kupię! Co mi
tam po starym gracie!

Kiedym to powtórzył matce, ognie uderzyły na nią.

– Nie, to nie! – zawołała głosem, drżącym z gniewu. –
Widzicie ją! Grat!… stary grat!… Jaka pani! Jak
pożyczyć, to jej było dobre, a jak kupić, to stary grat!
poczekaj, ty flądro… jędzo…

Zakaszlała się i za piersi chwyciła, ale jej nie było
co popić dać, bo ziółka dawno wyszły.

– A to ci tyjatr!… – szepnął Felek, szczypnąwszy mię
do bolącego.

– Wicuś! – odezwała się matka przerywanym głosem
– biegaj no do tego najpierwszego handla, co dziesięć
złotych dawał. Do tego czarnego, wiesz? Niech
przychodzi. – I, przymknąwszy zmęczone oczy, szeptała:

– Za psie pieniądze przedam, zmarnuję, a tobie, jędzo,
flądro jedna, wara od starych gratów na ludzki dobytek
wydziwiać… Nie użyjesz! Nie użyjesz!

I umilkła, wyczerpana zupełnie.

Felek aż się piętami po łydkach bił, tak ze mną
po Żyda leciał. Myśleliśmy, że go Bóg wie gdzie szukać
przyjdzie, a on prawie wprost naszej bramy stał, ręce



za pas u chałata założył i bokami spluwał. Zupełnie
jakby czekał na nas. Kiedy Felek, podleciawszy,
szturchnął go w łokieć, błysnęły mu oczy zmrużone, jak
kotu, i pociągnął nosem. Poszedł za nami prędko,
skwapliwie. Ale i on teraz więcej dać nie chciał, jak
równe dziewięć złotych. To równe mówił takim głosem,

jakby do owych dziewięciu złotych przynajmniej z pół
rubla dokładał.

Matka znów się zapaliła na twarzy.

– Człowieku! – krzyknęła. – A toć że tego nie ubyło!
A toć żeście pierw dziesięć złotych dawali. A toć że to
samo!

– Nu, to co, że to samo? – odrzekł flegmatycznie
handel. – Ja się namyślał…

– Dajcież już tak dziesięć złotych, jakeście dawali…
Miejcież sumienie!…

– Nu, ja sumienie mam! Żeby ja sumienie nie miał, to
by ja ośm złotych dał, a że ja sumienie mam, to ja dam
równe dziewięć.

– A żeby was Bóg ciężko skarał za moją krzywdę! –
jęknęła matka.

– Co to skarał? – szarpnął się handel. – Za co skarał?…
Czy ja darmo chcę wziąć? Czy ja plewy daję? Nu, ja daję
gotowe pieniądze.

Matka już nic nie odpowiedziała, twarz jej była tak
białą, jak krążek opłatka. Kiedy Żyd liczył pieniądze,
Felkowi oczy latały za każdą dziesiątką. Co tylko która
była choć trochę starta, natychmiast ją z szeregu
wyrzucał, krzycząc, że fałszywa. Żyd sykał z początku,
potem rozczerwienił się tak, jakby go apopleksja tknąć



miała, zamierzył się raz nawet na Felka, doprowadzony
do ostatniej pasji, aż nagle uśmiechnął się, dobył
z kamizelki grosz dobrze sczerniały i, podając go
Felkowi, rzekł:

– Nu, ty mądry chłopiec! Ty urzędnikiem będziesz!
Na tobie na piernik!

Ale Felek grosza nie brał.

– Tu, patrzcie, gdzieście nie dołożyli trojaka – rzekł,
stukając palcem w kupkę groszaków, mającą
przedstawiać złotówkę. – Tu dołóżcie, a mnie nie
zawracajcie piernikami głowy.

Żyd cmokał coraz silniej z podziwu.

– A kluger Bub – szepnął sam do siebie.

Nareszcie doliczyli się jakoś. Żyd z łoskotem żelazko,
moździerz i rondel do brudnego worka wrzucił, a mnie
matka posłała po węgle i po chleb.

Kiedy ojciec przyszedł, palił się już w piecu ogień,
a my popijaliśmy kolejno wodziankę z żelaznego
garnczka.

Ojciec w progu przystanął, popatrzył na ogień, na nas,
potem po izbie spojrzał, a kiedy wzrok jego zatrzymał
się na opróżnionej półce, spuścił oczy i na palcach
do łóżka matczynego poszedł.

Niedługo jakoś potem zelżało. Ogromny huk
pękających lodów na Wiśle słychać było nocami.
Węgiel jednak ciągleśmy jeszcze kupowali, bo wilgoć
w izbie była taka, że się po ścianach sączyło.

Stancja nasza wypróżniła się do czysta.

– Na glanc… – jak mówił Felek .



Poszła gorsza matczyna suknia, poszedł zegar, poszła
balia, a kiedy i płaszcz ojca granatowy poszedł,
straciłem zupełnie wiarę w te rzeczy, które są raz na całe
życie, zwłaszcza po niedawnym doświadczeniu
z żelazkiem.

Chodziliśmy teraz po pustej izbie, jakby po kościele,
a Felek hukał, złożywszy przy ustach dłonie, żeby mu
echo odpowiadało. Pan doktór wszakże przychodził
do matki, a i do apteki latałem. Garnek żelazny też
jeszcze był, aleśmy rzadko kiedy obiad gotowali;
uwarzyło się ziemniaków na rano, to i na wieczór były,
a w południe tośmy latali za kotami gospodarza,
bo okrutnie po dachach wrzeszczały.

Jednego razu ojciec u kuferka na ziemi przysiadł,
otworzył go i długo medytował nad nim.

A była tego dnia duża odwilż, z dachów ciekło,
wróble się darły, a słońce pierwszy raz tej zimy
do naszej suteryny zajrzało. Ale matce było znowu
gorzej. Całą noc kaszel ją męczył, a pić to wołała więcej,
niż pięć razy. Lekarstwa nie było. Felek wspiął się
na palce i ojcu przez ramię patrzył. Myślał, że Bóg wie
co zobaczy, a tymczasem nic. Ojciec tylko głową kiwał,
wąsy skubał i patrzył w milczeniu na czerwone, leżące
na dnie zawiniątko. Sięgnął wreszcie po nie, harmonijkę
wyjął i, siadłszy na matczynym łóżku, grać zaczął.

Matka ożywiła się nieco, słuchając, kazała sobie
Piotrusia podać do łóżka, a my stanęliśmy w pobliżu,
słuchając.

Zrazu grał ojciec wesoło, a grając, tak mówił do matki:

– Pamiętasz, Anulku, Bielany? Pamiętasz, jak my się
to poznali? Jakem ci to przygrywał idący?



– Pamiętam, serce – rzekła matka z cicha.

– Albo to, pamiętasz?… To ci było w Trójcę,
na odpuście, na Solcu…

– Pamiętam – szepnęła matka.

– Tęgi sztajer! – mruknął do mnie Felek,
szturchnąwszy mnie pod żebro.

– Miałaś wtedy tę różową w kratkę suknię, i okrutnie
mi się potem bez ciebie cniło, coś ze trzy dni – mówił
ojciec miękkim głosem. – A to, Anulka?…

– Tego nie wiem…

– Jak to nie wiesz?… To przecie było na Woli, co my
tam ze szwagrem poszli, com to kuflem cisnął w tego
Niemca, że się do ciebie przysiadł…

– A prawda! – szepnęła matka.

Ojciec grał dalej. Harmonijkę na kolanie trzymał,
rozciągał ją i zesuwał, a po klapeczkach drobniutko
palcami przebierał.

Jak żyję, nie słyszałem piękniejszej muzyki.

– Anulka! A to?… Jakże?…

– Pamiętam, Filipku! – mówiła matka – to było tej
niedzieli, kiedyś na zapowiedzi dał. W Czerniakowie my
byli z nieboszczką matką…

– Po miesiącuśmy już wracali – dodał ojciec. –

Graliśmy w zielone…

– A jak wtedy bez pachniał… A co słowików
śpiewało…

– A jaka ty wtedy śliczna była… Jak ta róża
w kwiecie…



Felek szturchnął mnie w żebro.

– A jak ty wtedy grał, serce… Jak ty grał…

Uśmiechnęła się, westchnęła, zdawała się zasypiać.

Ojciec i teraz grał ślicznie. Z początku wesoło, raźnie,
jak gdyby do tańca, same nogi nam podrygiwały.
Potem, jakby się do tej wesołości co przymieszało, coraz
smutniej, jakoby do płaczu, tak że i Felek pięścią oczy
raz i drugi wytarł; aż rozciągnął ojciec harmonijkę razem
ze stron obu i dobył z niej głos tak żałosny, jak
na organach kiedy umarłemu grają.

Matka spała. Często na nią teraz przychodził sen taki,
jakby nagle kto makiem oczy jej posypał. A budziła się
potem osłabła, blada, z zimnym potem na wychudłej
twarzy.

Posiedział tedy ojciec ze zwieszoną głową, posiedział,
po czym, westchnąwszy, wstał, harmonijkę w ową
czarną chustczynę owinął, pod pachę ją wsadził,
a nasunąwszy czapkę, na palcach wyszedł.

Kiedyśmy się we trzech na sienniku pod matczyną
chustką znaleźli, trącił mnie Felek w bok i rzekł
półgłosem:

– Wicek!

– A co?

– Wiesz?… Stary to ci płakał przy tym graniu!

– E – e – e…

– Dalibóg! – przysiągł Felek, palnąwszy się pięścią
w piersi, aż mu w nich coś jękło. – Przecieżem nie ślepy,
widziałem… Tylko mu te łzy po wąsach kapały…



– A cóż chcesz! – dodał po chwili – jak sobie człowiek
tak wszystko jedno po drugim rozpomni…

Westchnął ciężko, poleżał chwilę cicho i na bok się
do pieca odwrócił; zaraz potem usłyszałem jego
chrapanie. Ojciec tego wieczora późno do domu wrócił,
ale przyniósł matce lekarstwo, ogień rozpalił i zrobił
herbaty. Długo tej nocy usnąć nie mogłem, a w głowie
ciągle mi coś grało to smutnie, to wesoło. Śniły mi się
też różności do białego rana. A to że ogród jest w izbie
i że bez na piecu kwitnie, a to że w sieni słowiki
śpiewają, a to że na ścianie, tam gdzie dawniej zegar
wisiał, teraz stoi srebrny księżyc w pełni…

Kiedym się obudził, Felek już stał na sienniku
i zapinał pasek na opadających go porciętach. Przez
otwartą, srodze połataną koszulę sterczały mu
wychudzone żebra, z kołnierza wychylała się szyja
cienka, jak u wróbla, a niezmiernie chude nogi czyniły
go znacznie wyższym, niż był w istocie.

– Felek! – zawołałem. – Cóżeś ty, tak jak tyka, przez
ten miesiąc urósł?

– Głupi! – rozśmiał się Felek . – Ja tylko tak się
wyciągam, żeby brzuch mniejszy był.

Wyciągnął się przede mną, jak struna.

– A co? – zapytał.

– A to wyglądasz, jak śledź marynowany.

– To dobrze! – zawołał Felek . – Walę na pajaca.

A kiedym się śmiał:

– A co? – rzekł – zły chleb, myślisz?



I, trzasnąwszy się rękami po udach, w górę
wyskoczył, kozła w powietrzu przewrócił, po czym
na cztery łapy, jak kot, cicho padł.

– Wiesz? – rzekł – to przez tego pędraka takem się
wyciągnął – i wskazał głową na Piotrusia, który zwykle
najwcześniej się budził, i do garnka patrzeć szedł, czy
tam czego od wczoraj nie znajdzie.

– Jak idziem do ochrony – mówił dalej Felek – to ci
całą drogę skomle, że głodny. Muszę ci mu co dzień pół
mego chleba fasować, żeby cicho był.

– E – e – e? – zapytałem niedowierzająco, czując, że ja
bym się może na bohaterstwo takie nie zdobył.

– Jak Pana Boga kocham! – przysiągł się natychmiast
Felek, grzmotnąwszy się kułakiem w suche, jak szczapa,
piersi.

I, patrząc na Piotrusia, który na swoich krótkich,
pałąkowatych nogach, z dużym rozdętym ziemniakami
brzuchem przez izbę się toczył, wybuchnęliśmy
obydwaj szalonym, niepowstrzymanym śmiechem.

– Czego wy się tam tak śmiejecie, chłopcy? – zapytała
słabym głosem matka.

– A to z Piotrusia – odrzekł Felek – że taki gruby…

– Gdzie on tam gruby, biedaczysko! Z czegóż by on
był gruby! – mówiła matka. – Piotruś! – dodała. –
A pójdźże do mamy, sieroto.

I uśmiechnęła się do niego, głaszcząc go po głowie,
podczas kiedy my obaj dusiliśmy się od śmiechu z tej
hecy, jak mówił Felek .

Wesołość nasza jednak wkrótce zasępiona została.



– Wiesz co, Anulka? – rzekł tego dnia ojciec, siadając
na matczynym łóżku. – Trza będzie chyba szkapę między
ludzi puścić.

– Szkapę?… – zawołała matka i aż się na łóżku
podniosła. – Bój się Boga, Filip! A toć nas ona
wszystkich żywi!…

Ojciec się ciężko na ręku wsparł i wąsy w milczeniu
skubał.

– Żywi, albo i nie żywi! – odezwał się po chwili. –
Z kacierzem na rzece się nie pokaż, woda rwie tak, że to
ha. Koło żwiru nijakiej roboty nie ma, piasku też licho
co odchodzi, na plecach by to człowiek rozniósł, a tu
na każdy dzień sieczki kup, a i otrąb choć z garstkę, boć
to owsa nie uwidzi w żłobie; tera pomieszczenie, tera
ściółka, a wszystko drogo.

Matka jęknęła tylko.

Struchleliśmy, słuchając. Piotruś oczy na ojca
wytrzeszczył i otworzył usta; ja stałem jakby
skamieniały.

Dopiero Felek taką mi sójkę w bok wsadził, że mnie
aż zamroczyło.

– Słyszysz, Wicek! – krzyknął mi w samo ucho.

– A toć żem nie głuchy – huknąłem mu w ucho
głośniej jeszcze. I zaraz my wylecieli do sieni, bo nas
taka żałość zdjęła, że tylko się za łby drzeć.

Szkapę kochaliśmy niezmiernie. Jak tylko zapamiętam
na świecie, zawsze był ojciec, matka i szkapa. Felka
potem dopiero bociany przyniosły, Piotrusia takoż; ale
szkapa należała do rzędu tych istot, które są zawsze. Są,
bo są. Wyobrazić sobie po prostu nie mogłem ani jej



początku, ani też jej końca. Szkapa należała do nas, a my
do niej, ani my od niej, ani ona od nas nie mogła się
odłączyć. Było to tak naturalnym, żem zgoła nie
pojmował innego porządku rzeczy. Kogo by tam brakło
w naszej gromadce, to by brakło, ale nigdy szkapy. Toć
to była cała nasza uciecha.

Kiedy ojciec z rzeki do domu wracał, wybiegaliśmy –
gdzie! aż wpół drogi, byle prędzej szkapę zobaczyć.
Co który miał, to jej niósł i do pyska wtykał: kawałek
chleba, ziemniak, znalezioną w podwórzu skórkę
z cytryny…

I szkapa nas kochała bardzo. Z daleka już rżała ku nam
i przyśpieszała kroku, strzygąc radośnie uszami;
a kiedyśmy ją po szyi, po bokach klepali, rozumiała
wybornie tę pieszczotę i, zwiesiwszy łeb swój ciężki,
skubała nas po włosach, po kurtkach. Piotruś zwłaszcza
był jej ulubieńcem; po prostu rżała na ojca, żeby go
wziął z sobą.

Kiedy ją ojciec wyprzągł, zaczynała się dopiero heca.
Natychmiast Felek wskakiwał na jej grzbiet kościsty,
od starego chomąta obdarty, i podczas kiedy szkapa
zanurzała swój łeb ogromny w głębinach uwiązanego
jej u karku worka z chudą sieczką, on, przyklęknąwszy
na jedno kolano lub stanąwszy na jednej nodze,
wywijał czapką i krzyczał:

– A to jest sławny jeździec z suteryny, co nigdy nie
traci miny! Nazywa się Feliks Mostowiak, herbu gnat!
Je chudy, ale chwat! Kto da więcej?…

Na to „kto da więcej” wybuchaliśmy tak piekielną
wrzawą, że aż ludzie wybiegali z oficyn.



Po Felku gramolił się na szkapę Piotruś; aleśmy go
ledwie podsadzić mogli, tak go przeważała rozdęta
brzuszyna. Szkapę z Piotrusiem oprowadzaliśmy
w tryumfie po podwórzu, nie dawszy jej spokojnie
sieczki owej spożyć, a Felek znów wywijał czapką
i wrzeszczał:

– A to jest Piotruś herbu szczur! Ma dwie łaty i osiem
dziur! Dwóch zębów nie ma na przedzie i na szkapie
jedzie!… Kto da więcej?…

Skąd on tu to „kto da więcej” przyczepił, nigdym
odgadnąć nie mógł; Felek sam utrzymywał, że to już tak
jedno do drugiego pasuje. I znów wybuchaliśmy
szatańską wrzawą, jakby nas nie trzech, ale
ze trzydziestu było.

– Przypatrzta się, moi ludzie – mówiła, stojąc
we drzwiach, tłusta sklepikarka – co też te bestie
chłopaki Mostowiaków nie wyprawiają z tą kobyłą!
A toć to czyste małpy z meranżeryi.

I chwytała się za boki, trzęsąc od śmiechu, aż jej oczy
w tłustej twarzy zupełnie ginęły.

– Oj batem, batem! – skrzeczała chuda kucharka
z drugiego piętra. – Ma tu dobrze na świecie być, ma tu
Pan Bóg błogosławić, kiedy to ledwo od ziemi
odrośnie, a już się rozpusty chwyta! Nie poszedłby to
jeden z drugim do roboty, do rzemiesła, do książki?
W gębę to co wetknąć nie ma, a taką sodomę – gomorę
po świecie robi!

A Felek nuż się w lewo i w prawo kłaniać, nuż chudej
kucharce od ust buziaki posyłać, aż baba w największej
pasji trzasnęła lufcikiem i z okna poszła.



Do szkapy odnosiliśmy wszystkie sprawy życia, o jej
względy i łaski ubiegaliśmy się jeden przed drugim.

Ona była ostatnią instancją w naszych sprawach.
Korzystał z tego Piotruś niecnota, kiedy się
za pokrzywdzonego przez nas miał, nie mówił „powiem
ojcu” albo: „powiem mamie”, ale: „powiem szkapie”. Tej
pogróżki nie lekceważyliśmy bynajmniej; i często gęsto
dostał Piotruś jaki kąsek, szczególniej od Felka, byle
tylko „nie powiadał szkapie”.

Nie mogliśmy bowiem znieść, kiedy tak patrzyła
na nas smutnie jednym okiem swoim, podczas kiedy
na drugim, ślepym i zbielałym, powieka o siwej rzęsie
podnosiła się i opadała z wolna, jak gdyby
z wyrzutem…

– Słysz, Wicek! – mawiał Felek . – Co ta szkapa takiego
w tym ślepiu ma, co tak świdruje?… A to bym ci wolał,
żeby mnie ojciec paskiem przemierzył, niż kiedy ona tak
patrzy. Do samego ci hunoru człowiekowi sięga…

Szkapę czyściliśmy co dzień. Ale nigdy nie obeszło się
przy tym bez bijatyki o szczotkę i zgrzebło. Cośmy jej
wtedy sierści nadarli! Cośmy naplątali grzywy! Stała
jednak szkapa cierpliwie, zmrużywszy zdrowe oko,
i tylko od czasu do czasu machała wypełzłym ogonem,

jakby się oganiała od bąków.

Zaraz po Wielkiejnocy zaczynało się pławienie szkapy.
Jeszcze woda zimna była, jak lód, a my już zawijamy
porcięta – i dalej do rzeki. Jaki to był tryumfalny
pochód! Chłopaki z ulicy chcieli z nami lecieć, aleśmy
ich odpędzali biczem.

Dopieroż szkapę wodą chlustać, dopieroż jej pęciny
i boki wycierać, dopieroż jej wygwizdywać, jakeśmy to



u ojca słyszeli. Największa bieda była, kiedy szkapa dla
uwolnienia się od nas i naszej opieki parę kroków
w wodę dalej poszła.

– Utopi się! Utopi! – wrzeszczał Piotruś i aż siniał
i przysiadał na ziemię, obu się rękami brzucha własnego
trzymając. Brnęliśmy tedy po nią i za ogon ku brzegowi
ciągnęli, po czym, zziajani, zmęczeni, wracaliśmy
do domu, szkapa naprzód, my za nią, mokrzy,
ociekający wodą, jak topielcy.

I tę to naszą kochaną szkapę ojciec by sprzedać miał?

Było to w naszym rozumieniu coś, jakby skończenie
świata.

Zaraz też, wyleciawszy do sieni, palnąłem Felka
w ucho, on mnie na odlew w kark, ja znów,

niebawiący, grzmotnąłem go w plecy, on znów mnie
pięścią w bok, aż mi świeczki w oczach stanęły. Zaczem
my się obaj za czupryny chwycili i splątali, jak kłębek,
potoczyli razem do progu. A taka w nas żałość była, taka
z tej żałości srogość, że żaden pary nie puścił, nie pisnął
nawet .

Zaraz też nam się po tej dzierce lżej na sercu stało.

Jużeśmy do izby wrócili, bo zimnisko ze dworu gnało,
a ojciec precz jeszcze perswadował matce:

– Tera ci się za nią siaki taki grosina weźmie; a jak
przychudnie, boć już i sieczki ujmuję, to kto co za nią
da? Cóż, Anulka! Jak se myślisz, serce?

Matka westchnęła ciężko.

– I cóż ja se mam myśleć, mój Filipie?… Myślę, że nas
Bóg ciężko dotknął tą chorobą. Myślę, żem ci się



kamieniem u szyi stała i do dna cię ciągnę… O tych
sierotach myślę…

Zakryła oczy ręką i zaszlochała głośno. Ojciec całował
ją po głowie.

– Anulka!… Serce!… Anulka!… – powtarzał, aż nagle
sam ryknął płaczem.

– Siarczyste!… – mruknął za mną Felek, wycierając
oczy kułakiem.

Kilka dni minęło, a o sprzedaniu szkapy nie było
jakoś mowy.

Matka miała się coraz gorzej. Jej ciężki, chrypiący
kaszel z twardego snu dziecięcego po nocach nas budził.
Raz wraz też zasypiała we dnie, a mimo że się nagle
ciepło na świecie zrobiło, febra ją chwilami trzęsła,
aż zęby szczękały. Ojciec chodził po izbie zgarbiony,
żółty, jakby mu z dziesięć lat życia przybyło, a rękę
na nas twardą miał i o byle co do czubów nam sięgał,
aleśmy się tam wiele nie nastręczali, dużą część dnia
spędzając w stajence.

Od kiedy zagroziła nam możność utracenia szkapy,
stała się nam ona podwójnie drogą. Rozrzewniało nas
teraz każde jej parsknięcie, każde ruszenie ogonem.

– O… je! – wołał Piotruś, wpatrzony w nią
z zachwytem, gdy zanurzała w żłobie łeb swój wielki,
a podniósłszy go, żuła gołą sieczkę, mrużąc zdrowe oko.

– O… pije! – wołał, gdy łeb wsadzała do starego
wiaderka, aby żłopnąć raz i drugi wody, którąśmy jej
przynosili własnoręcznie.

Ja i Felek siadaliśmy z obu jej stron na żłobie i,
machając nogami, przyglądaliśmy się całymi godzinami



każdemu jej ruchowi.

Ziemniaki nawet, któreśmy teraz już co dzień bez
okrasy mieli, tuśmy przynosili, aby razem ze szkapą
obiad jeść, chociaż dzielić się z nią nie było czym,

bo nam samym jakoś się coraz szczuplej dostawało.

Weselej też było w stajence, niż w izbie, bo słońce
w same zęby świeciło tu nam przez drzwi, na ścieżaj
otwarte, a do suteryny od naszego kąta, jak rok długi,
nie zajrzało nigdy.

– Ależ tu zimno u was! – mówił pan doktór, zachodząc
do matki. – I wilgoć straszna! Powinniście się postarać
o suchą i ciepłą izbę dla żony – dodawał, gdy go ojciec
wyprowadzał do sieni – żona wasza nie może w takiej
izbie leżeć. Powietrze fatalne, zgniłe, żadnej wentylacji,
żadnego światła. Powinniście przecież dbać o kobietę,
kiedy chora. Z nią coraz gorzej i musi być gorzej
w takich warunkach.

Ojciec gryzł wąsy i milczał ze spuszczoną głową.

– Mleka by też jej trzeba świeżego, mięsa, wina
kieliszek czasem… Tu lekarstwa nic nie poradzą, tu dietę
trzeba posilną prowadzić…

Poszedł już, już i na drugą ulicę skręcił, bom patrzył
za nim, a ojciec precz jeszcze w sieni stał, w ziemię
patrzył i wąsy gryzł.

Aż nagle się poruszywszy, koszulę na piersiach
szarpnął, woreczek ze szkaplerzem rozerwał, i dobywszy
z niego srebrny pieniądz z Matką Boską, mnie po węgle
i po mleko posłał, przykazując, żebym nie powiadał
matce, jak i skąd.



Nazajutrz w południe zabieraliśmy się właśnie
do przedstawienia, i już się Felek na szkapę gramolił,
gdy nagle ojciec do stajenki wszedł, a za nim pan Łukasz
Smolik, chrzestny Piotrusia naszego, dorożkarz z Pragi.
Zaraz mnie coś tknęło, więc szturchnąłem Felka, i obaj
stanęliśmy, jak trusie.

Pan Łukasz, próg przestąpiwszy, bat swój w kącie
postawił, ogromny kościsty nos w połę kapoty
granatowej utarł i, wyciągnąwszy chudą długą szyję,
tabakę z wolna zażywał. Człowiek to był już stary,
wysoki i dobrze zgarbiony; oczki miał małe, czarne,
świdrowate, brwi krzaczaste i chudy, zarastający
od spodu podbródek . Pod jego kościstym nosem
sterczały żółte, saperskie wąsy, którymi, biorąc tabakę,
jak królik, poruszał. Spod wielkiej granatowej czapy
wyglądały sine, białawym puszkiem porośnięte uszy,
z których prawe ozdobione było srebrnym kolczykiem.

Do nas zaglądał pan Łukasz rzadko, choć go
kumoterstwo z nami łączyło; mówiła o nim matka,
że kutwa, że na groszach siedzi; czasem znów
przepowiadała, że wszystko Piotrusiowi zapisze,
bo wdowiec bezdzietny był.

Kiedyśmy się tak, oniemiawszy nagle, przypatrywali
panu Łukaszowi, ojciec – jakby nas nie widział –

do żłobu prosto poszedł, szkapę odwiązał i po zadzie ją
dłonią uderzył.

– A no, stara! – zawołał, obracając ją łbem do światła.
Szkapa zmrużyła zdrowe swoje oko, a ślepym,

osłupiałym, szeroko otwartym zdawała się patrzeć
gdzieś daleko, daleko.



Pan Łukasz, szczyptę tabaki u nosa trzymając, zaczął
się słodko uśmiechać, a przekrzywiwszy głowę, patrzył
na szkapę to z lewej, to z prawej strony.

– He!… He!… He!… A co to kumeczek przedawać
chcesz?… Skórę czy kości?

Spojrzał ojciec posępnie spod oka, i zaraz mu się wąsy
podniosły, ale przełknął tylko ślinę i rzekł:

– Skóra i kości zarobią u was, kumotrze, na mięso.
Byle temu pochlebić trochę owsem, to to będzie, jak
kluska, okrągłe.

– A bodaj też kumeńka!… – rozśmiał się pan Łukasz! –
Pochlebić! Pochlebić! Ale to owies drogi tera, kumeńku.
Pięć złotych ćwiarteczka, kumeńku! I siano też drogie…

– A drogie – rzekł obojętnie ojciec, ale widziałem,

że mu się oczy zapaliły.

– Nastąp! Noga! Ano!… – zawołał, uderzając szkapę,
która przestąpiła wlokące się za nią postronki.

– He!… He!… He!… – rozśmiał się słodziej jeszcze pan
Łukasz. – I szpacik, widzę, jest…

– A jest! – odparł ojciec krótko, suchym głosem.

Pociągnąłem Felka za rękaw, jako że bezpieczniej mi
się zdało bliżej drzwi się trzymać, ale mnie tylko
łokciem pchnął i szeroko otwartymi oczyma to
na ojca, to na przybyłego patrzył.

– U – u – u… szpat psia… – mówił tymczasem pan
Łukasz, wyciągając obrastający podbródek z żółtej
bawełnianej chustki. – U – u – u… szpat!… i ustami
cmokać zaczął. Nie wyjdzie już ona z niego, nie! – dodał,
wciągając niuch tabaki i kiwając głową.



Ojcu podnosiły się wąsy coraz wyżej, aż je ręką w dół
szarpnął.

– Ja jej tam kumotrowi nie wpieram! – rzekł, patrząc
w ziemię. – Dla mnie ona i ze szpatem dobra! Żeby nie
choroba kobiety, to bym kobyły pewno nie puszczał
między ludzi! Toć żywicielka nasza.

Pan Łukasz zmilczał, a schyliwszy się, dłonie
na kolanach oparł i po nogach szkapie patrzył.

– Łogawa może?… He!… He!… He!… – rozśmiał się
pytająco.

– Łogawa! Ta kobyła łogawa! – krzyknął ojciec, a już
cały stał w ogniach. – Żeby mnie tak Bóg skarał, jak ona
łogawa! Pokaż, kumoter?… Gdzie ona łogawa?…

– No… no!… – uśmiechał się słodko pan Łukasz – ja
też tylko się pytam, boć to przy kupnie konia, jak przy
żeniaczce: czego nie dopatrzysz okiem, to dopłacisz
workiem…

– Ja ta nie machlerz – rzekł porywczo ojciec, a już mu
ręce latać zaczęły. – Ja ta nikogo omachlować nie chcę!
Co prawda, powiem, a co nieprawda – nie.

– A co ona?… Ślepa?… – zapytał nagle, prostując się,
pan Łukasz i, rozsunąwszy palcami zmartwiałą powiekę
szkapy, z bliska jej w oczy zajrzał.

Poruszył się Felek, a przestąpiwszy z nogi na nogę,
szczypnął mnie w słabiznę, tak żem omal nie wrzasnął.

– A ślepa – odrzekł na podziw spokojnym głosem
ojciec, choć znów mu się wąsy zjeżyły. – Na lewe oko
ślepa. Takem ją już kupił i taka je. U mnie ta nie
oślepła.



– He! He! He!… – rozśmiał się słodko pan Łukasz
i znów do tabaki sięgnął.

– Tak mi też, kumeńku, mów! Ślepa!… U – u – u…
szpetnie ślepa!… U – u – u!…

Otrząsnął palce i tabakierkę schował.

– Jak ona ślepa jest – rzekł, pociągając nosem – to
znów inszy interes, insze gadanie…

Po twarzy ojca przeleciał nagły ogień.

– A cóż tam za insze gadanie ma być? – rzekł
porywczym nieco głosem. – Ślepa, to ślepa! Przecie jej
kumoter na książce uczyć nie da, do szkoły nie pośle.
A ja kumotrowi powiadam, że druga ślepa szkapa lepsza
je, niż ta widząca. A to kobyła dróżna taka, żem, jak
żyjący, przez tyle lat, dróżniejszej nie widział.

– Ale… ale!… – śmiał się słodko pan Łukasz. – Bogdaj
cię też, kumeńku, z taką mową. Toć byś ty, kumeńku,
wmówić we mnie chciał, że ślepa szkapa najlepsza.

– Najlepsza – nie najlepsza! A równo com dróżniejszej
kobyły nie widział, tom nie widział. A co o wmawianiu
to najmniej, bom przecie katolik, nie Żyd.

Ojciec mówił z wolna, hamując się, ale głos mu
kipiał.

Nagle, jakby nas dopiero co zobaczył, chwycił Felka
za kark i, pchnąwszy go we drzwi, krzyknął:

– A nie pójdziecie wy mi stąd, psienogi?…

Dmuchnęliśmy, jak wiatr, ze stajenki i, jak wiatr,
do izby wpadli.



W parę pacierzy potem wszedł ojciec uspokojony
wraz z panem Łukaszem, jako że nie godzi się o bydlę
targu przybijać inaczej, tylko w izbie, pod dachem;

cygany tylko nie pilnują tego. Zaraz też zaczęli sobie
rękę dawać, pan Łukasz przez połę swej dorożkarskiej
kapoty, ojciec przez spencer, co mu w strzępach
na grzbiecie wisiał.

– Bóg świadkiem – mówił ojciec – żebym obcemu,
a jeszcze też Żydowi, za żadne pieniądze kobyły tej nie
sprzedał. Tak wiem, przynajmniej w dobre ręce idzie.

– He… He… He!… – śmiał się pan Łukasz –

po kumoterstwie! Po kumoterstwie! Krzywdy jej nie
zrobię…

– A jakby, nie daj, Boże – tu głową wskazał na matkę,
która, jak martwa, z zamkniętymi oczami leżała – no, toć
człowiek nie kamień, toć już tak po przyjacielstwie
darmo wywiozę…

Nie odrzekł ojciec nic, ani w tę, ani w tę stronę, tylko
oczy spuścił, i wąsów szarpnął, a matka obudziła się
z jękiem. Może nie spała nawet .

Kiedy pan Łukasz, zgiąwszy się we dwoje, z izby
za ojcem wychodził, rzuciliśmy się w te pędy, żeby
do szkapy lecieć.

Ale ojciec odwrócił się nagle:

– Ani mi nosem za próg! – krzyknął ostro. – W izbie
siedzieć…

I trzasnął drzwiami.

Byliśmy, jak ogłuszeni. Patrzyłem na Felka, a on
patrzył na mnie; oczy robiły mu się coraz większe, coraz
przeźroczystsze, usta i broda, jak w febrze, latały, aż,



schwyciwszy się obu garściami za włosy: – Siarczyste! –
krzyknął i zaniósł się wielkim płaczem.

Zaczęły się teraz dobre czasy. W izbie zrobiło się
ciepło, grzyby po ścianach róść przestały, od sklepikarki
pożyczyliśmy drugiego kaganka na kaszę.

Tylko, że bez szkapy okrutnie się nam widziało
smutno, a co który na stajenkę spojrzał, to mu świeczki
w oczach stawały. A i matka jakoś nie miała wskórania.

– Już ja będę umierać, Filipie… – mówiła takim
cichuchnym głosem, jak ten wiatr letni. – Już się ty nie
kosztuj na mnie.

To znów ni z tego, ni z owego jej się poprawiało;
wołała, żeby jej piwa zagrzać, albo i mleka z masłem,

a Piotrusia sama myła, czesała; opowiadała nam wtedy,
jak to ona ozdrowieje, jak do Częstochowy pójdzie, jak
nas ze sobą zabierze, jakie to my tam zobaczymy wieże,
jaki kościół, jakie granie na organach będzie. A miała
wtedy płomień na twarzy, a oczy świeciły jej, jak
próchno. Bywało tak zwykle wieczorem.

Ale, gdy przyszedł ranek, leżała, niby bez duszy,
co dzień bielsza, a jak ta mgiełka przezroczysta. Ani
w niej głosu, ani w niej tchu, ani żadnego chcenia.
Porywa się ojciec, ucho do ust przykłada, przykazuje
nam cicho być – i słucha. Aż westchnie głośno, jakby
sam nagle ożył, i oczy do tego czarnego krzyża nad
łóżkiem podniesie.

Aż raz się nie dosłuchał jakoś.

Matka umarła w nocy tak cicho, że nikt nie słyszał
nawet .



Piotruś przy niej tej nocy spał, a i on nie słyszał.
Wyszła z niej duszyczka, jak para; ani się tyle nie
załomotała, co wróbel, kiedy odlata.

Więc, kiedy ojciec, oderwawszy głowę od jej
wyschłych piersi, krzyknął, że matka nie żyje,
stanęliśmy przed łóżkiem w wielkim zadziwieniu,
patrząc na posiniałe usta, to na Piotrusia, który przy jej
zimnych, sztywnie wyciągniętych nogach spał ciepły,
rumiany, perlistym potem na czołku okryty… Taki ci
pędrak, że go śmierć łokciem trąciła, a on nic.

Zaraz się w naszej izbie tumult wielki zrobił, sąsiadek
się naschodziło, zaczęły radzić, głowami kiwać,
wzdychać, a że nam ojciec tego dnia kaszy nie gotował,
a Piotruś jeść płakał, więc go sklepikarka wzięła
do siebie, a i nam po bułce dała.

– A to ci baba skruszała! – szepnął Felek, po czym ją
zaraz pocałował i bosymi nogami szastnął
w zamaszystym ukłonie.

Cały ten dzień było mi tak, jakby mi kto do ucha
szeptał: „Nie ma już matki!… Umarła już matka…” To
zaraz wycierałem pięściami oczy, bo mi się okrutnie
płakać chciało.

Mimo to jednak bawiliśmy się tego dnia doskonale,
bo taka u nas ciżba była, jak na Ordynackim. Jak
zapamiętam, nigdym nie widział tylu ludzi w naszej
suterynie; co kto przejdzie koło nas, to po głowach
głaszcze, to się lituje, to pociąga nosem.

Wczoraj jeszcze w całej kamienicy nikt na nas inaczej
nie wołał, tylko łobuzy, albo urwipołcie; a dziś, jakby
im kto gęby miodem posmarował: „Sieroty! Sieroteńki!
Niebożątka!…”



A Felek tylko się nastawia, a oczami mruga, a co kto
przejdzie, to mnie poszturchuje.

– A to ci komedyje! A to tyjatr!… – szepcze
i w ściśniętych pięściach robi dwie skandaliczne figi,
a język sam mu się spoza zębów wysuwa, cienki i ostry,
jak żądło.

Ojciec tymczasem, jak nieprzytomny, po izbie chodził,
co weźmie, to położy, choć się tam w tej pustce nie
było wielce czego jąć.

A baby nuż się po naszej biedzie rozglądać, nuż jedna
drugiej na ucho szeptać, nuż ramionami ruszać, a głową
trząść i stękać… Myślałem, że temu nigdy końca nie
będzie, aż się nareszcie rozeszły, bo im obiad z garnków
kipiał.

Żeby nie to ludzkie litowanie, to byśmy i nie czuli tak
bardzo, że matka umarła. Z pół roku już się nie
podnosiła w tej chorobie, a w ostatnich czasach tak
samo cichutko na pościeli leżała, jak i teraz. I teraz,
kiedym na nią patrzył, zdawało mi się, że spod rzęs
za Piotrusiem oczyma wodzi i uśmiecha się leciuchno
i co tylko ma powiedzieć: „Gdzie on tam gruby,
biedaczysko!” Zupełnie jak dawniej; tylko, że się tak
świece nie paliły przy niej…

Od świec tych padała na nią żółtość przezroczysta,
która mnie straszyła; uczułem też, że zimne miała ręce,
gdy nam je ojciec pocałować kazał. Ojcu jednak przy
niej ciepło być musiało, bo, nabiegawszy się cały dzień,
a to do kancelarii, a to do stolarzy, a to o furmankę –
kiedy się ludzie rozeszli, na zydlu u łóżka siadł, ręką
głowę podparł i patrzył: to na krzyż czarny, nad łóżkiem
matki wiszący, to na głębokie cienie jej zamkniętych



oczu. Usnąłem, a on jeszcze siedział. Ale w nocy
obudziło mnie ciche szlochanie.

To Felek, który się przez cały dzień szastał i nastawiał
i z ludzi wydziwiał, a mnie w boki szturchał, siedział
teraz na sienniku, w otwartej na piersiach koszulinie,
rękami sterczące kolana objął, patrzył w pustą izbę
i płakał.

Trzeciego dnia, spaliśmy jeszcze pod maglą w sionce,
gdzie nam ojciec siennik zaciągnąć kazał, kiedy we śnie
usłyszałem jak gdyby znajome rżenie.

Zerwałem się; serce mi biło, jak młotem.

Rżenie odezwało się znowu.

– Felek! Szkapa rży! – krzyknąłem, chwyciwszy go
za ramię.

Szarpnął się i na drugi bok przewrócił, ale, gdy znów
słyszeć się dało, porwał się on także, na sienniku siadł i,
szeroko otworzywszy oczy, słuchał…

Przeciągłe ciche rżenie odezwało się raz jeszcze.

– Szkapa! – wrzasnął Felek i, porwawszy na siebie
katankę, ku schodom suteryny się rzucił.

Zacząłem się na gwałt odziewać, a tak mi ręce latały,
żem do żadnego guzika trafić nie mógł.

– Wstawaj, Piotruś – wołałem – wstawaj! Szkapa
przyszła!

I trząsłem nim, jak wiązką słomy, bo się niełatwo
budził.

Istotnie, przed bramą, zaprzężona do prostego,
zasłanego kilimkiem woza, stała nasza szkapa. U karku



jej wisiał już Felek, objąwszy ją oburącz, o ile dostać
mógł; przy wozie stał pan Łukasz Smolik i częstował
stróża tabaką.

Podnieśliśmy zaraz wrzask nie do opisania.

– Szkapa! Nasza szkapa! Nasza droga, kochana, stara! –
wołaliśmy na przemian, głaszcząc ją, klepiąc, tuląc się
do niej, gdzie kto mógł. Piotruś gwałtem gramolić się
chciał na nią.

– Stęskniła się bez nas szkapa, co?… Przyszła do nas
szkapa?… Przyszła?… Poczciwa, dobra, stara szkapa
nasza.

I nuż jej zaglądać w zęby, nuż jej obmacywać nogi,
nuż jej grzywę palcami czesać. Ani nam w myśli
powstało, po co ta szkapa do nas przyszła, na co to wóz
ten czekał.

Ale i ona poznała nas także, i ona cieszyła się nami:
przednią nogą, którą szpat znacznie pogrubiał, uderzała
po bruku wesoło, ochoczo, jakoby krzesząc dla nas
iskierki radości; łeb jej to podnosił się, to schylał,
nozdrza parskały raźno; to znów na głosy nasze
i śmiechy strzygła uszami, wyciągała szyję, a donośne
jej rżenie przenikało nas niewymowną rozkoszą.

Rżenie to zlewało się w jedno z trynitarskim
dzwonem, który w tej chwili posępnie bić zaczął.
Jednocześnie rozległ się z suteryny głuchy odgłos
młotka. Aniśmy się spostrzegli, kiedy na wozie
ustawiono trumnę.

– Wio! – zawołał pan Łukasz. Szkapa ruszyła, a my
przy niej kłusem.



Na rogu ulicy obejrzałem się: gromadka sąsiadek
i przechodniów już się rozproszyła, a za wozem,

na którym pan Łukasz siedząc powoził, szedł ojciec sam,

z czapką w ręku i zwieszoną głową.

Co do nas, biegliśmy tuż przy szkapie wesoło,
ochoczo, ani na chwilę nie przerywając rozmów
i pieszczoty. Poranek był majowy, promienie słońca
zalewały blaskiem ulice, most, Wisłę; z każdego gzymsu
ćwierkały wróble. Głośniej wszakże, niż wróble,
szczebiotała nasza gromadka.

– Dzisz, Wicek – wołał Felek – jak ci to zgrubiała!
Jakie ci to boki wyłożone ma?… Dzisz, jakie ci nowe
naszelniki… jaki ci kantar…

I my znów dalej chórem:

– Szkapa! Nasza szkapa! Nasza droga, stara szkapa!

Ludzie oglądali się za nami. Dziwnym się wydawał
ten pogrzeb, z trójką tak dobrze bawiących się dzieci
na czele. Zwłaszcza na moście, gdzie wolniej w tłoku
trzeba było jechać, robił nasz orszak pogrzebowy
szczególne wrażenie.

Przechodnie stawali i wzruszali ramionami. Parę razy
nawet krzyknął na nas pan Łukasz, żeby za wozem iść,
aleśmy ani na krok szkapy odstąpić nie chcieli.

Słońce przygrzewało coraz silniej, droga stała się
piaszczysta, żmudna; szkapa ciągnęła swój ciężar
z pewnym wysileniem: zdrowe jej oko mrużyło się
od blasku, na ślepym, osłupiałem, siadały rozdrażnione
gorącem muchy. Natychmiast ułamaliśmy kilka
wierzbowych witek i zaczęli ją skwapliwie oganiać.
Sami nie czuliśmy zmęczenia. Boso, w lichych



szarawarkach i kurtkach łatanych dreptaliśmy obok
szkapy wesoło, ochoczo, a krzyże cmentarne wciąż rosły
a rosły przed nami…

Że trumny nie miał kto nieść, puszczono nas z wozem
za bramę. Ale tu czekać trzeba, gdyż grabarz dołka nie
skończył kopać i dopiero teraz pośpiesznie wyrzucać
zaczął z niego żółty piasek . Natychmiast zaczęliśmy
rwać dla szkapy szczaw zajęczy i soczystą babkę, której
pełno było na drożynie. Tymczasem ojciec z panem
Łukaszem zdjęli z wozu trumnę i postawili ją nad
brzegiem dołka. Nie musiała być ciężką, bo kumoter,
choć stary, prosto pod nią stał; a jednak ojca tak zgięła
do ziemi, jak ten krzyż padającego Chrystusa, com go
na stacjach bernardyńskich widział.

Zaraz też brzęknął cienkim głosem dzwonek,
a w chwilę potem przyszedł ksiądz w komeżce
i kościelny z krzyżem i kropidłem. Spojrzał na nas ojciec
surowo, więc my poklękli z Felkiem, trzymając
w pięściach pęki świeżej trawy. Pan Łukasz i ojciec
poklękli także, grabarz kończył robotę. Raz, dwa, trzy,
odprawił ksiądz swoją łacińską modlitwę, wspomniał
imię i nazwisko matki, „Ojcze nasz” mówić kazał, sam
zacząwszy głośno.

Podniósł ojciec twarz i obie ręce w niebo; z jego oczu
padały łzy ciężkie, grube. Felek, tuż przy mnie klęcząc,
trzepał pacierz z wzrokiem utkwionym w szkapę.

Zrobiła się cisza taka, że słychać było leciuchne
szmery wierzby i cykanie świerszcza.

– O, je!… je!… – rozległ się nagle wśród tej ciszy
cienki głos Piotrusia, który pełne rączyny trawy
i wiosennego kwiecia szkapie przed pyskiem trzymał,



rozsypując bratki polne i białe stokrocie. Szkapa
delikatnie z rąk dziecka brała wargami trawę i żuła ją,
przechylając łeb, melancholicznie zwróciwszy ślepe,
zbielałe oko w słońce. Spojrzał ksiądz, zmarszczył się
ojciec, a ponieważ najbliżej klęczałem mu pod ręką,
silnie mnie za ucho pociągnął.

Wnet Felek zaczął się rozgłośnie pięścią w pierś bić,
na znak, jako już pacierz i wszystko, co do niego
należało, dokumentnie skończył, zaczem, zerknąwszy
na ojca, chyłkiem do szkapy pomknął, a i na mnie
kiwnął. Ksiądz też, trumnę pokropiwszy, z czego i nam
się niecoś poświęcenia dostało, z kościelnym odszedł.

Dołek jeszcze nie był wybrany. Grabarz na glinę
natrafił i po trochu ją tylko, jak masła na chleb,
na łopatę brał.

Ojciec modlił się ciągle. Wszakże panu Łukaszowi
pilno widać było, bo raz wraz tabakę niuchał i na wóz
pozierał, a w głowę się drapał, aż się ścisnęli, potrzęśli
raz i drugi z wielkim przyjacielstwem, po czym kumoter
do szkapy poszedł.

Jużeśmy ją wystroili, jakby pannę młodą. Świeże,
rozkwitłe gałęzie akacji sterczały jej za uszami,
za uprzężą, za chomątem, gdzie tylko co wetknąć się
dało. Pęk żółtych mleczów tkwił nad czołem, pod
skrzyżowym rzemieniem. Z grzywy opadały ostróżki
i zajęcze maczki. Resztę zieleni trzymaliśmy w rękach,
aby szkapę od bąków opędzać.

Zaczął się teraz prawdziwy tryumfalny pochód.

Najpierw kroczył Piotruś, niepatrzący drogi,
nadeptując małe, świeże, z żółtego piasku sypane grobki
dziecięce, ile razy się na wóz obejrzał. Za Piotrusiem



szkapa – wyrzucała z cichym parskaniem łbem,

obciążonym kwieciem i zielenią, ja zaś i Felek, jak
giermkowie, po lewej i po prawej stronie. Wóz toczył
się z wolna, to podnosząc się, to opadając na zapadłych
grobach, a za nami, z głuchym, coraz głuchszym
łoskotem, padała ziemia na matczyną trumnę.



Miłosierdzie gminy

Kartka z Höttingen

Dziewiąta dochodzi na zegarze gminy. Przez lekką mgłę
poranną przebijają ciemniejsze, lazurowe gołębie,
zapowiadając cudowną i cichą pogodę.

Przed kancelarią snują się, gromadki, oczekując
przybycia pana radcy Storcha, którego szary filcowy
kapelusz i laskę ze srebrną gałką widać przed bliską
kawiarnią Gehra, u stolika pana sędziego pokoju,
czytającego tu przy cienkiej kawie swój poranny
dziennik . Pan radca może przybyć lada chwila; tak
przynajmniej sądzi woźny, stojący w półurzędowej
postawie na ganku kancelarii i odpowiadający
na pozdrowienia przechodniów przytknięciem dwu
palców do granatowej z białą wypustką czapki.

Od strony kawiarni Gehra dolatują rześkie głosy obu
rozmawiających panów. Pan radca zatrzymał się tylko
na chwilę, nie siada nawet, ale rozmowa z panem sędzią
bawi go widać, gdyż słychać od czasu do czasu jego
śmiech swobodny, wesoły, któremu odpowiada
krótkim naszczekiwaniem pyszny brunatny seter,
w postawie sfinksa u stolika leżący.

Tymczasem ludzie przed kancelarię przychodzą,
pozdrawiają się wzajem i stają gawędząc niedbale.
Niektórzy idą wprost do kancelarii, inni przysiadają
na kamiennych, połączonych luźnym łańcuchem
słupkach, które niewielki, żwirem wysypany plac przed
gmachem od ulicy dzielą; jeszcze inni zadarłszy głowy
przypatrują się samemu gmachowi. Jest nowy. Stanął
wszakże na miejscu dawno zadrzewionym, z którego mu



pozostawiono dwa szeroko rozrosłe o łupiącej się
delikatnej korze platyny, których żywą zieleń jesienne
słońce złocić już nieco zaczęło.

Sam gmach prosty, szary, kwadratowy niemal, ma
na płaskim dachu niską, żelazną balustradę o złoconych
gałkach, a na fasadzie cztery pilastry i pamiątkową
tablicę z napisem. Napis ten; błyszczący wesoło
złoceniem swych liter, przyciąga oczy ludzkie. Każdy
prawie z przybyłych podnosi głowę i odczytuje go
z powagą. Alboż nie ma prawa? Wszak każdy
na wzniesienie kancelarii dał swoje trzy grosze, a dom
jest wspólną własnością i wspólnym dziełem gminy.
Nie mniej przyciąga oczy zegar, umieszczony w samym
ostrzu trójkąta opierającego się podstawą o płaskie
kapitele pilastrów, tylko że wskazówki jego zdają się
dziś wolniej jakoś poruszać po okrągłej i błyszczącej
tarczy Tak przynajmniej mniema właściciel bliskiej
piwiarni, który co chwila dobywa swoją wielką srebrną
cebulę konfrontując ją z zegarem gminy! Miły Boże;
po co się człowiek ma śpieszyć. Czas i tak leci.

Już tylko parę minut brakuje do dziewiątej; gromadki
zaczynają się ściągać przed sam ganek kancelarii, śmiejąc
się i rozmawiając głośno. Nie ma w tym zebraniu nic
uroczystego: jak kto przy robocie stał, tak przyszedł.
Zwyczajnie, za interesem.

Codzienne „joppy” szarzeją się na grzbietach; rzeźnik
Wallauer przyszedł w różowym dymkowym kaftanie,
Jan Blanc, rymarz z Hösehli, w zielonym kitajkowym
fartuchu, spiętymi na mosiężną haftkę z łańcuszkiem;

wielu mimo rannego chłodu stawiło się na zebranie
w kamizelkach tylko; wdowa Knaus, jak szła z targu, tak



wstąpiła z koszykiem ogrodowizny i z nową szczotką
pod pachą. A cóż? Wszak tu wszyscy swoi.

Nareszcie na kwadratowej wieżycy Nowego
Münsteru zaczynają bić kwadranse, a jednocześnie daje
się słyszeć radosne szczekanie wyżła biegnącego u nóg
pana radcy. Wyprzedza go, wraca, znowu go wyprzedza,
znów w paru susach wraca, aż weszli razem
w wybornych humorach w otwarte drzwi kancelarii.
Zaraz za nimi zaczynają wchodzić czekające przed
gmachem gromadki.

Wchodzą i w sieniach już dzielą się na dwie partie:
ciekawych i interesowanych. Interesowani przepychają
się zbitym szeregiem do żółtych drewnianych balasków,

dzielących salę na część urzędową i nieurzędową,
ciekawi idą wolniej i obsiadają ławki biegnące dokoła
pod ścianą.

Nie jest to rozdział stanowczy.

To z jednej, to z drugiej strony co i raz miano sobie
coś do powiedzenia; czasem też który z ciekawych
uczuwa się nagle interesowanym i u balasków miejsca
sobie szukał. Człowiek może się namyśleć i w ostatniej
chwili.

Ineresowanych jest mniej; ci mają ważniejsze
stanowisko w sali. Jest tu powroźnik Sprüngli, który się
niedawno z wdową ożenił i warsztat chciał rozwinąć;
jest Kägi Tobiasz, właściciel piwiarni „Pod Zieloną
Różą”; jest piekarz Lorche; jest oberżysta z Mainau; jest
Dödöli, właściciel winnic; jest Wetlinger Ürban,
słodownik; jest Tödi Mayer, ślusarz; jest kotlarz Kissling;
jest ogrodnik Dörfli, jest stolarz Leu Peter i kilku innych



jeszcze. Każdy z nich potrzebuje posługi to
w warsztacie, to w domu; to w roli.

Każdy też woli, że mu to taniej przyjdzie, niż gdyby
parobka zgodził. Porozpierali się u balasków i gwarzą
z cicha. Wdowa Knaus także się między nimi rozparła.
Od czasu jak się syn ożenił, na imię boskie nie ma się
kim w domu pchnąć. Jest przy tym miłosiernego serca
i chętnie by biedotę jaką wzięła, żeby tylko posługę
z tego niezgorszą mieć można. No i żeby dopłata nie
bardzo marną była. Nie może przecie niedołęgi darmo
do domu brać. Gmina zresztą ma fundusze na to, żeby
za biedaków, co już robić nie mogą, płaciła. Żebrać
przecież nie pójdą, nie wolno. Czy tylko będzie w czym
wybrać? Pod jesień słabnie to jak muchy. Wolałby
babę. Phi! weźmie i dziada, jak baby nie będzie. Aby
od biedy, aby od biedy! A czy to mało tej hołoty
w gminie? Tygodnia nie ma, żeby do kancelarii nie
ściągła jaka mizerota, której się zdaje, że już nie poradzi
robocie. Nieprawda! Takiego dobrze docisnąć, to
i za młodego obstanie od nagłego razu. A i to błogie,
co tam gmina doda. Nie raz, nie dwa jeszcze taki swego
nie przeje, a już go śmierć ściśnie.

Hoppingerom się trzydzieści, franków po starej Reguli
zostało, co ją na wiosnę z kancelarii wzięli. A Egli? Egli
więcej niż w parobka w Alojza orał, a jeszcze połowy
zapomogi nie wydał, kiedy stary zipnął Pan Bóg
miłosierny niczyjej krzywdy nie chce!

Tu wdowa wzdycha, a czarny kamlotowy kaftan
podnosi się z szelestem na jej szerokich piersiach.

Ale jeden i drugi ogląda się ku drzwiom. Czemu nie
przyszedł Probst? Spodziewano się, że pierwszy



do licytacji stanie, a jego dotąd nie ma. Ucicha nareszcie
w sali; a pan radca podnosi głowę od biurka, przy
którym stojąc czytał papier jakiś.

Jest to młody jeszcze, przystojny i okazały szatyn,
którego niewielka łysina niemal że nie szpeci wcale.
Twarz ma mięsistą, okrągłą, wąs rudawy, spojrzenie
otwarte, jasne. Ubrany z pewnym wykwintem,

u szwajcarskich urzędników niezwykłym. Szczególniej
uderza śnieżny gors u koszuli, na którym błyszczą
drobne złote spinki Podniósłszy głowę pan radca oczy
mruży i znad złotych okularów po obecnych patrzy
W tej chwili właśnie woźny drzwi zamyka. Zdaje się,
że już nikt więcej nie przyjdzie.

– No, moi panowie – odzywa się pan radca
przeciągając palcem tłustej białej ręki pomiędzy
przyciasnym kołnierzykiem a pełną, nieco nabrzmiałą
szyją – no, moi panowie, mamy dziś, jak wiecie,
posiedzenie sekcji dobroczynności w gminie. Czy tak?

– Tak, talk! – odzywa się kilka głosów w sali.

– A więc, moi panonie – dodaje radca zapuszczając
palec między kołnierzyk a kark kładący się na nim fałdą
tłustej skóry – więc możemy zaczynać!

– Tak, tak! – odzywają się ponownie głosy. Ale pan
radca, świeży urzędnik z wyborów, nie lubi tracić
sposobności do małych przemówień, które
by gruntowały popularność jego. Chrząka tedy
i oparłszy obie dłonie na pulpicie swego biurka tak
rzecze:

– Wiadomo panom, jak opiekuńcze są ustawy gminy.
Wiadomo panom, że gmina nie, dozwala cierpieć nędzy
żadnemu z członków swoich. Ociera łzy, odziewa



nagich, karmi głodnych, bezdomnym daje dach nad
głową, słabych wspiera.

Tu czując, że mu się ten frazes udał, robi krótką, lecz
znaczącą pauzę. Obejmuje potem oczyma obecnych i tak
mówi dalej:

– Ustawy gminy są ustawami chrześcijańskiego
miłosierdzia, są one nie tylko naszą zdobyczą
cywilizacyjną, ale naszą chlubą. Tak jest, panowie, one
są naszą chlubą! Wiadomo panom, że młodość nie trwa,
siły opuszczają, choroba i bieda łamie. Jest to
powszechne prawo, któremu ulega świat cały. Ale nasza
gmina podejmuje walkę z tym prawem. W jaki sposób?
W bardzo prosty: przygarnia tych, których skrzywdziło
życie, przygarnia nędzarzy i wydziedziczonych,
przygarnia kaleki i niemocne starce!

Tu pan radca dziwi się, że mu tak dobrze idzie, i znów
robi pauzę. Żal mu po prostu, że słucha go tak mała
garstka ludzi. Taka mowa, wypowiedziana
na jakimkolwiek dużym zebraniu; zrobiłaby mu imię.
Za czym z wysoka rzuca okiem na salę i tak kończy:

– Tak jest, moi panowie! Gmina przygarnia ich
i godząc rozumną rachubę z porywami serca mówi:
Starzec ten, nędzarz ten, ten kaleka nie może już wyżyć
ze swej pracy. Owszem, nie może już pracować Nie ma
on rodziny, która by go żywić mogła; lub też ma rodzinę
biedną, której praca ledwo starczy, by głodu nie zaznać.
Mamże go puścić, żeby się włóczył po drogach jako
wstrętny żebrak .

Nigdy. Potrząsa głową energicznie i podnosząc głos
mówi:

– Woźny, wprowadź kandydata!



Woźny przechodzi szerokim krokiem salę i znika
we drzwiach bocznych, do małej komórki, służącej
niekiedy za kozę, wiodących; między zebranymi szerzą
się półgłośne szmery, a pan radca stoi z podniesioną
ręką, żeby nie wychodzić z pozy. Upływa krótka chwila
Nagle w drzwiach bocznych ukazuje się naprzód głowa,
dygocąca na cienkiej, wychudłej szyi, potem kolana
ku przodowi zgięte, potem stopy resztką obuwia ozute,
potem ręce zgrabiałe i drżące, które się uszaków drzwi
z obu stron chwytają, żeby dopomóc nogom przez próg,
a wreszcie, grzbiet w pałąk zgięty. Jest to Kuntz
Wunderli, stary tragarz, którego wszyscy znają. W sali
zapanowywa szmer głośniejszy nieco.

– To kandydat? Na miłosierdzie boskie, cóż to
za kandydat? Któż to weźmie do siebie takiego trupa?
Co za pomoc z tego komu? Co za wyręka? No, no!
Ciekawa rzecz, co też gmina dać myśli za wzięcie tego
próchna! A toć to skóra i kości! Nic więcej!
Niezadowolenie się wzmaga. Są tacy, którzy od razu
sięgają za czapki i od balasków odchodzą. Ale pan radca
na szemry te nie zważa i zaledwie Kuntz Wunderli
ukazał się we drzwiach, tak mowę swą kończy:

– Tak jest, moi panowie! piękne nasze ustawy
wygnały z ziemi naszej żebraninę, a wprowadziły
do niej miłosierdzie. Nie ma już opuszczonych! Nie ma
już nędzarzy! Gmina jest ich matką, gmina jest ich
żywicielką. Oto jest starzec niezdolny do pracy. Kto
z panów chce go wziąć do siebie? Niejedną posługę
mieć można jeszcze z niego. Gmina nie wymaga, by jej
członkowie czynili to darmo. Gmina gotową jest,
podług ustaw swoich, przyczynić się do utrzymania



tego starca. Kandydacie, przybliż się! Panowie, przy
patrzcie się kandydatowi!

Skłonił głowę i dobywszy fular otarł nim czoło.
Łatwo się pocił, a w sali stawało się gorąco.

Tymczasem Kuntz Wunderli, popchnięty nieco z tyłu
przez woźnego, wydobywa się szczęśliwie zza drzwi
i przy progu staje. Pełne światło z otwartego,
na obszerną łąkę okna pada teraz na jego zgarbioną
i znędzniałą postać Stoi tak przez chwilę, mnąc w ręku
stary pilśniowy kapelusz, a chude kolana drżą mu coraz
silniej. Jest wzruszony. Nagle prostuje się; podnosi
głowę i z uśmiechem na obecnych patrzy. Uśmiech ma
zachęcający, wesoły prawie. Kuntz Wunderli nie wie,
kto będzie panem jego. Uśmiecha się tedy
do wszystkich i raźno mruga oczyma Oczy te są zimne;
osłupiałe i stroskane Stary Kuntz usiłuje im wszakże
nadać filuterny, niemal lekkomyślny wyraz. Gdy mu się
jedno zmęczy i staje w ciemnym swoim dole
nieruchome, martwe, mruga drugim, jak gdyby chciał
mówić: „Jeszcze ja mocny! O, i jaki mocny! Chleba
darmo nie zjem, pracować będę, każdej robocie poradzę.
I wody przyniosę, i drew ułupię, i kartofli naskrobię,
i izbę zamiotę… Dużą siłę mam jeszcze… dużą siłę…”

A gdy tak patrzy z wysiłkiem, stara jego głowa coraz
silniej trząść się zaczyna, oczy nieruchomieją i zachodzą
wielkimi łzami a ręce szukają podpory. Jedne tylko
wąskie i zapadłe usta uśmiechają się, ciągle się
uśmiechają. Wtedy nawet, kiedy dwie łzy ciężkie
i zimne toczą się zwolna po zmiętej i zbrużdżonej
twarzy.

Ten, to ów zaczyna mu się przyglądać. Istotnie stary
wygląda wcale jeszcze dobrze. Dziś rano ogolił się



właśnie; woźny pożyczył mu brzytwy. Leży to
w interesie gminy, żeby taki kandydat jak najlepiej
i najraźniej się przedstawiał. Inaczej mógłby nie znaleźć,
wcale amatora. Nie tylko więc woźny pożyczył mu
brzytwy, ale starego kubraka i niebieskiej chustki
na szyję, które po licytacji znów sobie odbierze. Stary
Kuntz umie to cenić. Wie on, jakie pobudki miała
gmina w tak łaskawie udzielonej mu pomocy, i rad
by przede wszystkim uwydatnić te piękne szczegóły
swojego ubrania. Ale rękawy kubraka są na niego
przydługie; sam kubrak, zbyt obszerny, wisi na nim
raczej, niźli go odziewa, a bujny, niebieski ba wełniany
fontaź dziwnie się sprzecza z jego wyschłą,
pomarszczoną w tysiące nzwów szyją, którą Kuntz to
wyciąga, to chowa, nie wiedząc, jak lepiej przedstawi
się chustka. Właściwie mówiąc, jest w trudnym
położeniu.

Trzeba mu i litość wzbudzić, i nie okazywać się zbyt
niedołężnym. Wie on, że stoi tu w charakterze starca
niemogącego pracować, ale wie także, iż każdy z tych,
co tu przyszedł, na jego ręce patrzy, czy się roboty
chwycą. Gmina ma nad nim miłosierdzie prawda, ale
zbyt wiele dopłacać za niego nie zechce. On to wie, wie
dobrze; zbyt wiele wymagać nie może… Zmieszany,
wzruszony patrzy ludziom po oczach, miarkując;
co który myśli: na woźnego też rzuca w bok krótkie
spojrzenia, jakby dla upewnienia go, że ani brzytwa, ani
kubrak, ani chustka nie pójdą na marne.

Ludzie patrzą na starego i gawędzą głośno. Nie leży to
w interesie żadnego z nich, żeby okazywać zbyteczny
pośpiech. Staliby tak do południa może, porozpierani



na balaskach i biorący tabakę, ale pan radca nie lubi
przewlekłych posiedzeń.

– No, moi panowie – odzywa się on głośno. – Czy
przypatrzyliście się kandydatowi?

– A cóż mu się tam przypatrywać – odpowiada
po małym milczeniu kotlarz Kissling.

– Toć my go co dzień widzimy. Stary ledwo dycha,
nie uciągnie, nie dźwignie… Jak myślicie, szwagrze
zwrócił się do Faustyna Tröndi – będzie miał
z osiemdziesiąt albo i więcej? Stary chrząknął.
Osiemdziesiąt dwa skończył, osiemdziesiąt dwa… Ale
uśmiecha się tylko i milczy.

– Ile macie lat, stary? – pyta go Tödi Mayer.

Kuntz szybko mruga ku woźnemu okiem, a potem
mówi:

– Siedemdziesiąt i cztery, kochanku! Siedemdziesiąt
i cztery!

– A pokaż no, stary, zęby!! – odzywa się oberżysta
z Mainau. Kuntz znów rzuca szybkie spojrzenie
na woźnego i rozszerzywszy zeschłe wargi ukazuje
wcale jeszcze zdrowe zęby.

Publika zaczyna się śmiać.

– Ho! ho! – mówi jeden – a to by i kość ugryzł.

– Chleba się nie zlęknie – dodaje drugi.

Leu Peter, stolarz, przechyla się ku niemu.

– A machnij no, stary, pięścią! Dalej!

Wunderli postępuje krok naprzód, podnosi nieco
głowę, prostuje grzbiet i macha kilka razy ręką, której



ściśnięta pięść ginie w długim rękawie pożyczonego
kubraka. Ręka opada mu za każdym razem jak złamana
gałęź. W stawach słychać trzask przykry.

– A co? Nieźle macha! – odzywa się ktoś z ławy.

– Phi!… – dodaje pesymistycznie drugi, wiedząc,
że uwagi galerii nigdy nie są dla interesowanych
stracone.

– A jakże nogi? – pyta znów Tödi Mayer, który
widocznie na Kuntza ma ochotę. – Maszeruj no, stary!

Ale stary miesza się widocznie. Nogi, to właśnie
najsłabsza jego strona. Ba! gdyby nie nogi!… I nawet
nie tyle nogi, co kolana… Na samą myśl
o wyprostowaniu już mu w nich coś strzyka… Ale
Kuntz Wunderli nie zawiedzie gminy. Z najwyższym
wysiłkiem unosi jedną stopę i stawia ją natychmiast
na tym samym miejscu. Nie… nie… pomylił się. To nie
ta! To gorsza! Podnosi tedy drugą, lecz jeszcze szybciej
spuszcza ją z głośnym syknieniem. Co u diaska! Czy to
nie tamta? Czyżby ta właśnie była gorszą? Interesowani
marszczą się i milczą. Galeria, która z ławek
po wstawszy podeszła do balasków, zaczyna się śmiać
głośno.

– Dalej! Dalej? – wołają. – Maszerować! Maszerować,
stary! Pan radca surowo spogląda na śmiejącą się
galerię, po czym zwrócony do starego mówi
z odcieniem niecierpliwości:

– Czegóż stoisz? Ruszże się z kąta?

Kuntz Wunderli uśmiecha się nieśmiało, boleśnie.
Zaraz, zaraz… Naturalnie! Czegóż on stoi? Zaraz się
ruszy… Zaraz… I nagle, zebrawszy siły, podnosi głowę,



wytrzeszcza spłowiałe oczy, wyciąga jak żuraw szyję;
prostuje się, przyciska rękami kolana i ku drzwiom
maszerować zaczyna.

Jest to widok tak pocieszny, że całe zgromadzenie
wybucha głośnym śmiechem. Stojący bliżej przy ławach
padają na nie, chwytając się za boki, pan radca zasłania
usta trzymaną w ręku ustawą, a woźny odwraca się
do kąta i parska w kułak .

– Dobry! Dobry! – wołają głosy z ławek .

– Dalej! Dalej! – odpowiadają inne.

Stary idzie. Sztywne jego nogi nie zginają się wcale:
podnosi on je jak kije z niezmiernym wysiłkiem
i opuszcza na dół, rozpaczliwie przyciskając rękoma
chore i obrzmiałe kolana. Tymczasem, jakby na złość,
sala wydłuża się, rośnie, drzwi uciekają kędyś, ściany
nabierają przeraźliwej głębi; staremu Kuntzowi zdaje
się, że nigdy, nigdy nie zdoła dojść aż do nich… Czuje
wszakże, iż wszyscy ci ludzie na niego patrzą, że – gmina
patrzy. Zaciska tedy zęby i znów podnosi sztywną
i ciężką nogę.

Nagle staje i szeroko otwiera osłupiałe oczy. U drzwi,
w gromadzie głów ludzkich widzi głowę syna.

Tego się nie spodziewał. Nie, nie! Tego nie…

Ciemna czerwoność bucha mu na twarz resztką krwi
spod serca. Nie słyszy śmiechu ludzkiego, nie słyszy
nawet głosu pana radcy, który go na miejsce woła.
Widzi tylko syna.

Jak urzeczony patrzy na niego i zaczyna drżeć jak
na wielkim; wielkim zimnie; wszystkie jego stare kości
dygocą. Struchlała twarz blednie, bieleje, staje się biała,



bardzo, bardzo biała. Na czole rysuje się dziwnie twarda
i surowa bruzda; oczy jego zapalają się i gasną.
Niepocieszone, martwe, stroskane, z dziwem i strachem
patrzą się w twarz syna. Nie, nie, on nie chce, żeby go
syn licytował w gminie… On nie chce!

Kurczy się, odrywa ręce od kolan i zastawia się nimi
Nie, nie! On się boi! On nie chce! Ale woźny
przystępuje i bierze go za ramię.

– Go u diabła? Czego stoi jak głupi? Czy nie widzi;
że urząd czeka? Dalej naprzód!

Stary Wunderli jest wszakże w tej chwili tak słaby,
ale to tak słaby jak dziecko. Po prostu: ruszyć się nie
może. Nogi mu się plączą, zęby szczękają, głowa się
chwieje jak ten liść jesienny. Woźny popycha go przed
sobą, a także podtrzymuje nieznacznie. Gdyby go nie
podtrzymywał, stary upadłby może. W duchu nie ma
on wielkiej nadziei, żeby starego gmina łatwo pozbyć
się mogła. Te raz widzi, że i brzytwa, i chustka, i kubrak
– tak jak na nic. Zupełnie jak na nic.

– Prędzej! – woła niecierpliwie pan radca.

Kuntz Wunderli opamiętywa się jakoś i znów staje
na poprzednim miejscu. Jest ono dobrze wybranym.

Z szeroko otwartego na ogród okna pada na nędzarza
pełne, złote światło. W świetle tym zmartwiała twarz
starego nabiera nieco życia Na łysej jego czaszce igra
odblask cichej i modrej pogody. Osłupiałe źrenice
podnoszą się i zawieszają kędyś daleko; na szerokim
słonecznym błękicie.

– Kto wie? Może i nieźle byłoby, żeby się syn
utrzymał. Kto wie? Synowa zła i skąpa, to prawda, ale
umarłby wśród swoich przynajmniej. I wnuki…



widziałby co dzień wnuki. Źrenice starego wilgotnieją,
stają się miękkie i rzewne; na ustach drży jakieś
niewymówione słowo, wielka surowa zmarszczka
na czole wygładza się i znika.

Stanowczo nie wygląda w tej chwili na więcej jak
siedemdziesiąt cztery. To ożywia nieco interesowanych.

– Nietęgi w nogach! – mówi kręcąc głową piekarz
Lorche.

– Co to nietęgi! – prostuje ktoś z ławy.

– On nas jeszcze wszystkich przeskoczy! – dodaje inny.

– Zuch stary! – woła trzeci.

– Jakże myślicie, szwagrze? – pyta półgłosem Tödi
Mayer swojego sąsiada.

– A cóż? ja bym brał. Kiepski w nogach, ale
w warsztacie posłuży.

– Ani bym na to chuchro nie spojrzał – mówi Dödöli –
gdyby tu był inny.

– A co? w domu i to się przyda – perswaduje Kissling.
Pan radca bystrym okiem po obecnych wodzi. Chwila
wydaje mu się odpowiednią do zagajenia licytacji. I tak
sprawa ta przeciągnęła się nad miarę dzisiaj. Za dużo
było ciekawych.

Dobywa zegarek, podnosi go blisko do oczu,
porównywa ze ściennym zegarem gminy i skinąwszy
na woźnego rzecze pełnym inicjatywy głosem:

– Moi panowie, kończymy! Kandydat, przedstawiony
wam przez sekcje dobroczynności gminy, ze wszech
miar zasługuje na waszą uwagę. Zdrów jest, niezbyt
podeszły w latach; siły dobrze mu służą i do każdej



lżejszej roboty przydać się w domu może. Kto z panów
reflektuje? I z jaką dopłatą?

Cisza nastaje po tych słowach pana radcy. Jaki taki
liczy się z, potrzebą posługi i z groszem.

Sprüngli porusza się i przestępuje z nogi na nogę.
Zauważył to pan radca i skłaniając się uprzejmie
w stronę powroźnika rzecze:

– Moi panowie, pan Sprüngli zaczyna. Panie Sprüngli;
prosimy! Jakiej dopłaty żądałbyś pan od gminy
za przyjęcie w dom swój kandydata?

– Dwieście franków! – rzecze powroźnik i urywa
niepewny, czy nie zażądał zbyt mało:

– Co? Dwie-ście fran-ków? – pyta udając zdumienie
pan radca. Po czym zatrzymuje się na chwilę: – Moi
panowie! Nic nie byłoby dla mnie milszego nad taki
stan finansów gminy, który by sekcji jej dobroczynności
pozwalał na podobnie kolosalne wydatki. Gdy jednak
tak nie jest, musimy to uwzględnić i stawiać
przystępniejsze cyfry. I namyślcie się, panie Sprüngli?
Jakże, moi panowie? Widzieliście, panowie, zęby
kandydata? to człowiek silny jeszcze!

– I cóż tam, zęby! – odzywa się oberżysta z Mainau. –
To gorzej jeszcze, że zdrowe! Jak się stary rozje, to go nie
natkam, a do roboty nie stanie.

– Oho! nie ma biedy! Już my go napędzimy! – mówi
Kägi mrugając zezowatym okiem.

– Ja? – obrusza się oberżysta. – Ja na dziecko nie
zakrzywię palca! –

– No, no! – odpiera Kägi. – Potraficie w parobka orać!



– Wy co? Czy to ja Probst jestem?

Roześmieli się obaj.

– Kto tam wie, czy i Probst winien! – rzecze Kissling. –
Dziad napijał się może…

– Jako żywo! Nikt go pijanym nie widział – zaprzecza
Lorche.

– Ale to tam nie Probsta robota, tylko żony! Żona
jędza… – odzywa się głos z ławy.

– Baba spod ciemnej gwiazdy! – dorzuca ktoś z kąta.

– Jak było, tak było – mówi Sprüngli – dość, że się
stary Hänzli u niego powiesił…

– Musiało mu być słodko.

– Jak to? – woła rzeźnik Wettinger. – To ja takiego
będę żywił, odziewał, dach nad głową dawał za ten
marny grosz z gminy, a do roboty nie będzie mi go
wolno napędzić?

– No tak… Ale zawsze…

– Moi panowie – przerywa pan radca – przystępujemy
do ukończenia tej sprawy. Czas urzędowych osób jest
ograniczony. Pan Sprüngli podał dwieście franków. Kto
z panów licytuje in minus? Cisza.

– Kto ż panów licytuje? – pyta ponownie pan radca. –
Panie Sprüngli, namyślcie się, proszę.

– Jużem się namyślił – rzecze Sprüngli. – Mniej nie
mogę niźli dwieście franków.

Pan radca odwraca się od niego.

– Kto licytuje, panowie? Kto licytuje?



– Sto osiemdziesiąt pięć wezmę! – mówi zwolna,
cedząc zgłoski piekarz Lorche. – Ale niech przynajmniej
tę zimę w ubraniu swoim chodzi. U mnie ciepło.

Stary Wunderli spogląda po sobie najpierw, potem
po sali i nagle drżeć zaczyna. Wydaje mu się, że mróz już
mu kości sięga. W swoim ubraniu? Cóż on za ubranie
ma? Alboż on na ubranie zarobić mógł grosz jaki?
Na chleb zaledwie mógł zarobić, a i to z ciężkością.
Bluzę płócienną ma, łataną bluzę tylko. Jak tu zimę
w tym przebyć? Co to za ubranie?…

– Sto osiemdziesiąt z tym samym warunkiem! –

odzywa się grubym głosem Dödöli, właściciel winnicy.

– Z tym samym warunkiem? – myśli stary Kuntz,
a nędzne jego nogi dygocą coraz silniej. – Miłosierny
Boże! Po cóż tu jakie warunki? Wszak stoi tu jak ten
Łazarz przed ludźmi… Cóż tu za warunki?…
Po oświadczeniu Dödölego znów się cicho robi… Pan
radca stoi jak na szpilkach.

Chwilę bawi się koralowym brelokiem, po czym
zmuszając się do uprzejmego tonu mówi:

– Dalej, moi panowie! Dalej! Kto licytuje?

– Sto siedemdziesiąt i pięć! – mówi dobitnie Tödi
Mayer. Potrzeba mu na gwałt parobka. Robota aż kipi
w domu.

– Sto sześćdziesiąt! – woła ktoś nagle z kąta.

Obejrzano się: nie dowierzano sobie. Zazwyczaj
opuszczano po pięć franków, po siedem zresztą Ale żeby
ktoś o piętnaście od razu mniej chciał brać, teko
przykładu nie było.



Sam pan radca spogląda ciekawie w kąt sali; stary
Kuntz także podnosi głowę i patrzy:

Z boku nieco, bliżej drzwi, poza ramionami
licytantów, u balasków rozparty stoi syn jego, z krótką
fajką w zębach. Za rękę trzyma najmłodszego chłopca.

Stary otwiera usta i patrzy z mieszaniną strachu
i nadziei. Syn przeciska się do balasków, wyjmuje fajkę
i w pierwszym rzędzie staje z podniesioną głową. Nikt
mu tego za złe nie bierze. Dzieciaków gromadę ma, sam
ciężko pracować musi. Jedna gęba więcej u miski to
duża rzecz tam, gdzie i ci, co do niej siedli, nie zawsze się
najedzą. Trzymać ojca darmo nie może. Bóg widzi, jako
nie może! Ale z tym, co gmina doda, spróbuje. Nie
wymaga wiele. Od razu trzy razy tyle opuszcza,
co ktokolwiek z obcych. Zarabiać na gminie i na starym
nie chce. Niech tylko mu się własny grosz, choćby
i niecały, powróci.

Wszyscy to rozumieją doskonale; każdy by z nich
zrobił to samo. Człowiek się tak jak każda rzecz zużywa,
a zużyty cięży. Kto na to ma, może i dziada żywić, a nie
dopiero ojca, ale kto nie ma na to, jużci, kraść nie
pójdzie. Jest to rzecz jasna jak słońce. A jednak od tej
rzeczy jasnej jak słońce pada jakiś posępny cień
na wszystkie czoła. Ludzie bokami patrzą, jakby nie
chcieli, nie mogli spojrzeć sobie oko w oko. Cisza trwa
dłużej niż zwykle. W ciszy tej słychać ciężkie, do jęku
podobne westchnienie starego Kuntza. Pan radca bystro
pogląda po ludziach. Widocznie syn się utrzyma.

– A więc, moi panowie – zagaja przemilczawszy nieco
a więc utrzymuje się ostatnia oferta: sto sześćdziesiąt
franków! Cieszy mnie, bardzo cieszy.



Tu urwał. Właściwie nie wie, co go tu ma cieszyć.
Tego, iż cieszy się, że sobie wszyscy raz do licha pójdą,
nie może im przecież tak w oczy powiedzieć.

Ale przemowa ta okazuje się przedwczesną.

– Sto pięćdziesiąt i pięć! – podbija syn Tödi Mayer
i ociera czerwoną bawełnicą szerokie, spocone czoło.

Syn cofa się w milczeniu od balasków i rozdmuchuje
przygaszoną fajkę. Ale dziecko, które za rękę trzymał,
spostrzega w tej chwili starego.

– Dziaduś! Dziaduś! – woła cienkim, przenikliwym
głosikiem: Stary wnuka nie widzi, słyszy go tylko,
rzewny uśmiech rozszerza jego zwiędłe wargi. Potrząsa
radośnie głową i robi ruch taki, jakby brał, tabakę. Idzie
to jakoś, dzięki Bogu idzie. Wszystko jeszcze może być
dobrze!

– Sto pięćdziesiąt! – woła syn.

Ale Tödi Mayer ustąpić nie myśli. Zaperzył się; był
z tych, którzy się rozpalają do każdej stawki. Cóż syn?
Syn go mógł darmo trzymać… Za pieniądze gminy
każdy teraz dobry, każdy ma prawo.

– Sto czterdzieści i pięć! woła podniesionym głosem.

Syn przechyla głowę i Patrzy na Tödi Mayera z wysoka
lekko zmrużonymi oczyma.

Namyśla się chwilę, po czym macha obojętnie ręką.
Nie może ryzykować więcej. Zrobił, co do niego
należało, ale ryzykować nie może. Jego czarna
o prostych włosach głowa i twarz kwadratowa,
drewniana cofa się z szeregu, a wysoka, koścista, nieco
pochylona postać posuwa się ku drzwiom wskroś ciżby.



Stary patrzy za nim. Jest niespokojny, otwiera usta
i wyciąga szyję, lewa powieka zaczyna mu drgać
nerwowo. Wygląda teraz staro, bardzo staro. Tödi
Mayer miarkuje, że nieświetny zrobił interes, i szepce
z kumem Spenglerem.

Tymczasem pan radca uderza dłonią w biurko, przy
którym stoi.

– A zatem – odzywa się dźwięcznym, jasnym głosem –
sto czterdzieści i pięć franków! Po pierwsze… po…

– Za pozwoleniem! – przerywa nagle Tödi Mayer. –
Czy tylko jopa należy istotnie do starego?

Pan radca marszczy piękne, gładkie czoło.

– To nie może wchodzić w zakres roztrząsań gminy! –
rzecze z godnością, a woźny odwraca się do kąta i kaszle
głośno.

– Jak to nie może? – ujmuje się za sąsiadem Spengler.
– Gmina musi wiedzieć, co daje, a ten, kto bierze, musi
wiedzieć, co bierze To jasne!

– Jopa twoja? – pyta Tödi Mayer zwracając się
bezpośrednio do starego Kuntza.

Ale stary Kuntz nie słyszy.

Lewa jego powieka drży coraz silniej, spojrzenie
słupieje. Widzi, jak syn oddala się i jak znika
we drzwiach. W chwilę potem widzi go jeszcze raz przez
otwarte okno i słyszy szczebiot dziecka Idą… Przeszli.

– Stary opuszcza głowę i trzęsie nią w milczeniu.
Potem ściska powieki z całej, z całej siły. Coś mu źre
oczy; słonego coś; gorzkiego… Źre i pali…



– Słyszysz, stary? – powtarza Tödi Mayer głośniej. –
Pożyczył ci kto jopy czy własna?

Usłyszał wreszcie. Miesza się, spogląda po sobie,
zaczyna szybko mrugać czerwonymi oczyma i rzuca
ukradkiem spojrzenia w kąt, gdzie woźny stoi. Tödi
Mayer uderza pięścią w balaski.

– Ależ to oszukaństwo! – wybucha gniewnie.

– Tak! Tak! – odzywa się kilka na raz głosów.

Szmer rośnie w sali; oburzenie udziela się wszystkim.

– Człowiek ma miłosierdzie – woła Tödi Mayer
szeroko rozkładając wielkie czerwone ręce – bierze sobie
za marny grosz taki ciężar na kark, ale chce, żeby interes
rzetelnie był zrobiony. To trudno!

– Tak! Tak! – potwierdza więcej jeszcze głosów. Ponad
wszystkimi słychać głos Spenglera. Na twarz pana radcy
bucha płomień gniewu.

– Ściągaj kurtę! – krzyczy na starego, a Kuntz
Wunderli z pośpiechem rozpinać ją zaczyna.

Nie idzie to łatwo. Ręce mu się trzęsą, pokurczone
palce nie trafiają do guzików od razu; staremu pomaga
woźny ściągając ze złością rękawy. Jako urzędnik
gminy, czuje się on niemal tak samo dotknięty jak pan
radca.

– Kapuściana głowa! Niedołęga! – szepce
przyciszonym, zirytowanym głosem, szarpiąc
na przemiany to jeden, to drugi rękaw nieszczęsnej
kurty, po której zdjęciu okazuje się cała wyjątkowa
nędza zapadłych piersi i wychudzonych żeber
kandydata, ledwie co okrytych srodze łataną koszulą
i szczętami letniej kamizelki.



Stary Wunderli drży silnie, częścią z chłodu, a częścią
ze strachu. Wydało się… Co teraz będzie? Wszystko się
wydało… W niezmiernym pomieszaniu podnosi do szyi
obie trzęsące się ręce i usiłuje rozplątać misternie przez
woźnego zadzierzgnięty fontaź:

– I chustka nie twoja? – krzyczy Tödi Mayer zdjęty
ostatnią pasją w swym rozczarowaniu.

– Nie moja – odpowiada ledwie słyszalnym szeptem
Kuntz Wunderli. Woźny wyszarpuje mu ją z ręki.

– Kapuściana… ośla… barania głowa! – mówi przez
zęby z naciskiem. Historia z chustką więcej go jeszcze
gniewa niźli historia z kubrakiem: Inicjatorem pożyczki
kubraka nie był sam: podsunął ją mimochodem pan
radca, zważywszy, iż kandydat był zbyt źle odziany aby
się mógł pokazać w urzędowej części sali.

Ale chustka? Chustka była własnym pomysłem
woźnego. Sam ją wiązał, włożył w wiązanie to coś
z artystycznych instynktów swoich, coś z własnej
duszy… Zdejmowanie jej nie było zresztą rzeczą
konieczną, nikt chustki nie podejrzewał, nikt nie pytał
o nią. Rozdrażnienie woźnego jest tak wielkie,
iż zmiąwszy ten niebieski bawełniany szmatek w obu
rękach ciska go ze wstrętem pod wieszadło u drzwi
stojące. Nie może w tej chwili dać dobitniejszego
wyrazu oburzeniu swemu i swej wielkiej wzgardzie. Ale
Kuntz Wunderli stoi tymczasem przed publicznością
zawstydzony, zgnębiony, odarty z uroku. Teraz dopiero
można się przypatrzeć jego kolanom, tak ku przodowi
wygiętym, że cała postać przysiadać się zdaje, teraz
można widzieć jego wykręcone, ciężkie stopy
i jasnokościste łokcie. Najzabawniejsze wszakże



wrażenie robi szyja starego. Jest ona tak cienką, że zdaje
się, biczem przetrzasnąć by ją można. W ogóle czyni ona
starego podobnym do oskubanego ptaka, a to tym
bardziej, że nie podparta sztywnym fontaziem głowa
wydaje się przy tej cienkiej, zwiędłej szyi niepomiernie
wielka i ciężka. Opada to na jedną, to na drugą głęboko
zaklęsłą jamę obojczyka.

Wesołość teraz wybucha na sali, jedni śmieją się
dobrodusznie, drudzy złośliwie, poglądając przy tym
na Tödi Mayera. Najlitościwsi kiwają głowami
i uśmiechają się z lekka.

– Ecce homo! – odzywa się kotlarz Kissling, który ma
brata dozorcę w kantonalnej bibliotece i darmo czytuje
książki.

Szeroki wybuch śmiechu przyjmuje to porównanie.
Większość mniema, iż jest to przymówka do szczytu
wznoszącego się poza Mythenami, Dużym i Małym,

który się „Esse liomo” zowie, w przeciwieństwie
do sękatego Pilatusa; w zgromadzeniu są tacy, którzy
górę tę widzieli z bliska:

Stary nie ma wprawdzie żadnego podobieństwa
do jakiegokolwiek szczytu, ale jest to tym śmieszniejsze!

Jeden Tödi Mayer nie bierze udziału w ogólnej
wesołości. Okrągłe jego, wypukłe i błyszczące oczy
obiegają postać starego nędzarza, jak, gdyby każdą
z jego wyschłych i struchlałych kości czyniły
odpowiedzialną za tak wielki zawód. Oczyma tymi
świdruje go jak fałszywy szeląg, roztrząsa jak stary
łachman, przenika go do ostatniej żyłki; do resztki tchu
w piersiach.



– Cofam słowo! – woła wreszcie. – Nie mogę brać tak
mało!

– Nie wolno słowa cofać! – rzecze z powagą pan radca.

– Jak to nie wolno? Woźny nie przybił jeszcze…

– Nie przybił! Nie przybił! – potwierdzają głosy
z ławy, po czym ucisza się nagłe.

Wszyscy czekają, jaki obrót sprawa weźmie Pan radca
jest niekontent . Rzuca on na obecnych spojrzenie spod
oka, marszczy piękne czoło i ciągnie na dół to
jednego, to drugiego wąsa.

– W takich łachmanach nie wezmę dziada i za sto
osiemdziesiąt franków! – woła rezolutnie Tödi Mayer
czując za sobą zgodę całej sali.

– Ja bym nie brał i za dwieście – popiera go kum
Spengler.

– Co to dwieście! To i dwieście dziesięć nie byłoby
nadto! Dodaje oberżysta z Mainau.

Stary Wunderli słucha tego i dusza w nim truchleje
Co to będzie? A to może nikt i wziąć nie zechce?
A potem, dlaczego tyle aż chcą brać? Dlaczego aż tyle?

Wielki niepokój i wielkie zdumienie odbija się w jego
nędznej twarzy. Coraz wyżej podnosi brwi siwe, patrząc
w ziemię, a głowa coraz szybszym ruchem opada mu to
na jedno, to na drugie ramię.

– No, panie Tödi Mayer! – odzywa się urzędnik
pojednawczo – Nie rób pan żartów i kończmy, moi
panowie.

– Dobrze! – woła energicznie ślusarz – wezmę, ale
za równe dwieście!



– Co znowu! Co znowu! – odzywa się tracąc
cierpliwość pan radca – Skąd gmina może takie sumy
płacić? Czy panowie myślicie, że gmina siedzi na złocie?
Moi panowie, gmina nie siedzi na złocie. Gmina musi
się liczyć z groszem. Gmina ma wydatki, duże wydatki!
Miłosierdzie, moi panowie, jest dla niej rzeczą świętą,
ale i w miłosierdziu miarę zachować należy!

Jeszcze pan radca nie domówił ostatniej sylaby, kiedy
drzwi otwierają się szeroko i wchodzi Probst . Jest to tęgi
mężczyzna z grubym karkiem i szeroką czerwoną
twarzą. Jego brunatny, rozpięty spencer pokazuje pierś
potężnie rozrosłą i kołyszący się na niej łańcuszek
ze srebrnych ogniwek Spod niskiego tłustego czoła
świecą małe, bystre oczy; rudawe, kędzierzawe włosy
zarastają mu głęboko skronie. Probst idzie śmiało
i macha wielkimi rękami, które mu po bokach wiszą
zaciśnięte w kułak; miejsca sobie wszakże robić
bynajmniej nie potrzebuje, gdyż każdy usuwa się przed
nim z pewnym rodzajem respektu. Człowiek jest silny,
tęgi, ma spojrzenie ponure i zuchwałe. Z takim nie
zaczynać lepiej. Probst dochodzi do balasków, kłania się
urzędnikowi i kiwnięciem głowy pozdrawia kilku
obecnych. Pan radca wybaczyć mu zechce… Spóźnił się,
ale nie winien temu. Ten przeklęty parobek, którego
po starym Hänzlim wziął, rozchorował mu się jak
na złość… Sam dziś mleko rozwozić musiał, a to
piekielny kawał z góry i pod górę.

Pan radca słucha przytakując; pozdrowieni uśmiechają
się życzliwie i kręcą głowami.

– Sam rozwozić musiał?… No, no! Kawał drogi!



Przez otwarte okno słychać głośne naszczekiwanie
psa, którego wszyscy znają; trzy razy dzienne przybywa
on z mlekiem, zaprzężony do wózka pełnego wysokich
blaszanek . Probst piękną oborę ma… Piękną oborę!

I nagle przejmuje ich uczucie poważania dla tych
tęgich pięści i grubego karku. Spengler odwraca się
od Tödi Mayera i na Probsta patrzy; ślusarz czuje się już
przez samo przybycie mleczarza jakby na pół pobitym.

Patrzy to na jednego, to na drugiego z obecnych niby
obojętnie; w rzeczy samej żal mu, że targu nie przybił:
Ano da się to widzieć, co będzie!

Ale Probst czasu nie traci. Opiera się ściśniętą pięścią
o balaski, wyciąga grubą szyję i skubiąc żółto
zarastający podbródek zmruża bure oczy i celuje nimi
w starego jak wylotem fuzji. Kissling i Dödöli trącają się
łokciami.

– Jak ten patrzy! Jak ten, bestia, patrzy! Toć chwała
Bogu, każdy oczy ma, a nikt tak nimi człowieka nie
umie na wskroś brać! Ten się zna! No, już ten się zna!

Tymczasem izba przybiera całkiem inny pozór.

Czują wszyscy, że przybył koneser, twarze się
ożywiają, ci, co siedzieli na ławie, powstają
i przystępują bliżej. Chwila zaczyna być naprawdę
interesująca Ale Kuntz Wunderli na widok Probsta
porusza się niespokojnie, nerwowo. Wie on, że Hänzli,
tak samo z gminy wzięty, po trzech miesiącach powiesił
się u Probsta na strychu. Pamięta, jak Probstowa po nim
sprzedawała buty. Pamięta też, jak stary Hänzli obtarte
miał od szlej ramiona i jak mu u Probsta oczy zapadły,
a twarz sczerniała i wyschła. Kurczy się stary, głowę
w ramiona chowa, przyciska do boków kościste łokcie,



staje się małym, bardzo małym, tak małym, że go
i niewiele widać chyba. Co prawda rad by się pod
ziemię całkiem, całkiem schować. Boi się tchnąć, boi się
poruszyć, nawet kolana z wielkiego natężenia dygotać
mu przestały.

Ale Probst zna się na tym wszystkim dobrze. Licytuje
przecież tych hultajów od sześciu czy siedmiu lat
w gminie. Wie on, że taka starota to jak pęknięty
garnek: odrutuj, a czasem i za nowy trwa. Bądź co bądź
najtańszy to robotnik, jakiego znaleźć można. Czy
złością, czy dobrocią zawsze się z niego tyle roboty
wyciśnie, ile zej, a co gmina doda, to jakby znalazł.

Sarkają ludzie, że cenę inszym psuje. A co mu tam,

byle sobie nie psuł. Niech każdy pilnuje swego, i już.

Przekrzywia tedy Probst w jedną stronę ciężką swoją
płaską głowę, przekrzywia w drugą, a potem
spojrzawszy bystro w twarz urzędnika rzecze silnym
dobitnym głosem:

– Sto dwadzieścia pięć!

Słowa te wywołują silne wrażenie. Najobojętniejsi
nawet kręcą głowami z podziwu. Daj go katu! A to i nie
spyta, co kto święci, tylko swoją kozerą wali z góry jak
armatnią kulą!

W sali robi się wielka cisza, w którą wpada
natarczywe, zajadłe szczekanie psa pozostawionego
przede drzwiami przy mleczarskim wózku. Stary
Wunderli pogląda na lewo i na prawo, jakby szukał
okiem, którędy ma uciec. Nie ucieka wszakże: stoi, jakby
skamieniał, jakby wrósł w podłogę. Tylko coraz niżej
opada mu dolna szczęka, a oczy otwierają się coraz
szerzej.



– Sto dwadzieścia i pięć: – woła Probst raz jeszcze. Pan
radca promieniuje. Chwilę wodzi po obecnych
ożywionym wzrokiem, a gdy nikt nie podbija mleczarza,
uderza białą ręką, w leżące przed nim papiery i daje
znak woźnemu.

– Po raz pierwszy! – mówi woźny stukając laską
w ziemię i ucicha.

– Po raz drugi! – mówi głośniej jeszcze, a stary Kuntz
Wunderli zmruża nagle oczy i kurczy się boleśnie, jakby
kij przybijający dzieło miłosierdzia gminy. W niego
miał uderzyć.

– I-po-ra-trzeci: – woła razem z woźnym tryumfujący
pan radca. W chwilę potem Kuntz Wunderli stoi
u dyszla mleczarskiego wózka trzęsąc swą nędzną, starą,
siwą głową i usiłując drżącymi rękami przełożyć przez
siebie parcianą szleję. Z drugiej strony dyszla rzuca się
w podskokach silny kudłaty pies w takiejże uprzęży,
ujadając głośno, donośnie.





 

Eliza Orzeszkowa

Wybór nowel



Dobra pani

Prowadzone za rękę przez Janową, żonę mularza, weszło
maleństwo do pięknego salonu pani Eweliny Krzyckiej
i wylękłe, i zachwycone, drobnymi kroczkami drepczące
po śliskiej posadzce, gotowe – stosownie do okoliczności
– wybuchnąć płaczem albo i śmiechem. Koralowe
usteczka drżały i krzywiły się do płaczu, wielkie,
szafirowe źrenice paliły się od zdumienia i ciekawości,
a ślicznie wykrojone czoło otaczały gęste, gęste włosy
z barwą i gorącymi połyskami ciemnego złota. Była to
pięcioletnia dziewczynka, bardzo ładna. Obok
prowadzącej ją barczystej i silnej kobiety, w swej
perkalowej, długiej aż do ziemi sukienczynie
przypominała białawego motyla ze zwiniętymi
skrzydłami. O kilka kroków od progu drgnęła
z przestrachu i już, już krzyknąć miała wniebogłosy
zapewne, lecz nagle wrażenie trwogi ustąpiło snadź
przed uczuciem radości, bo gwałtownie wyrywając rękę
swą z grubej dłoni Janowej i przysiadając na posadzce,
ze śmiechem i czułością niezmierną wołać zaczęła:

– Ciucia! ciucia!

Pierwsze spotkanie, groźnie zrazu zapowiadające się,
przybrało charakter całkiem przyjacielski. Malutki
pinczerek, który rzucił się był na wchodzące osoby
z zajadłym i piskliwym szczekaniem, stanął przed
siedzącym na ziemi dzieckiem i wpatrywać się w nie
zaczął parą czarnych, błyszczących, pojętnych oczu.
Dziecko zatopiło w śnieżnej ogromnej jego sierści dwie
malutkie, czerwone rączki. Lecz w tejże chwili nad
dwojgiem zaznajamiających się z sobą istot stanęła



kobieta około czterdziestoletnia, jeszcze piękna
brunetka, wysoka i czarno ubrana. Mularzowa schylona
we dwoje całowała białą jej rękę.

– Helka! czemuż wielmożną panią w rękę nie całujesz!
Patrzcie ją! Z psem się już bawi! Niech wielmożna pani
nie gniewa się na nią! To jeszcze takie głupie!

Ale pani Ewelina gniewać się ani myślała. Przeciwnie,
czarne oczy jej, pełne ognia i czułości, z wyrazem
zachwycenia tkwiły w twarzyczce dziecka, którą Janowa
grubą swą ręką ku niej wznosiła. Helka miała teraz łzy
w szafirowych źrenicach i obydwoma rękami trzymała
się spódnicy Janowej.

– Robiliśmy, wielmożna pani, dla dziecka tego, cośmy
mogli, ale zwyczajnie u biednych ludzi, grzeczności nie
nauczyła się… Ot, teraz dopiero Pan Bóg los jej zsyła…
sierocie!

– Sierota! – ze wzruszeniem powtórzyła pani Ewelina
i pochylona nad dzieckiem chciała zapewne wziąć je
w ramiona. Lecz nagle cofnęła się. Wyraz litości twarz
jej okrył.

– O! Biedactwo. Jakże to ubrane! – zawołała –

sukienka długa aż do ziemi…

Zaśmiała się.

– A koszula jaka gruba i włosy!… Ona ma cudowne
włosy, ale któż to takiemu dziecku splata warkocze!…
Trzewiczki jakie grube i bez… bez pończoszek…

Wyprostowała się, palcem dotknęła srebrnego
dzwonka, na przeciągły, ostry dźwięk którego Helka
zaśmiała się, a Janowa szeroko otworzyła oczy.



– Panny Czernickiej! – rzekła krótko do zjawiającego
się w drzwiach lokaja.

W mgnieniu oka pośpiesznym bardzo krokiem weszła
kobieta trzydziestoletnia, w czarną, obcisłą suknię
ubrana, wysoka, chuda, z cerą ciemną i zwiędłą,
z czarnymi włosami spiętymi z tyłu głowy wysokim
szylkretowym grzebieniem. Od progu bystre jej oczy
obrzuciły mularzową i przyprowadzone przez nią
dziecko chmurnym wejrzeniem, lecz gdy znalazła się
o kilka kroków od pani swej, wzrok jej zabłysnął
najpiękniejszą pogodą, a na wąskich, zwiędłych
wargach osiadł pokorny i przymilający się uśmiech.
Pani Ewelina, ożywiona bardzo, zwróciła się wnet
do niej:

– Moja Czernisiu, widzisz, to owo dziecko, o którym
wczoraj ci mówiłam. Przypatrz się tylko! Co to za rysy…
jaka delikatność cery… a oczy… włosy… gdyby tylko
troszeczkę utyła i nabrała rumieńców, można by ją
drugiemu jakiemuś Rafaelowi za model do cherubinka
przedstawić… Przy tym sierota! Wiesz, jakim
wypadkiem znalazłam ją u tych poczciwych ludzi…
w takim smutnym domostwie… wilgotnym,

ciemnym… Zaświeciła mi tam przed oczami jak perła
na śmietnisku… Bóg mi ją zesłał… Ale, moja Czernisiu!
trzeba ją wykąpać, uczesać, ubrać… Zmiłuj się!
Za godzinę, za dwie najdalej, niech mi to dziecko
zupełnie inaczej wygląda…

Czernicka uśmiechnęła się rozkosznie, ręce u piersi
gestem zachwycenia splatała, na znak pospiesznego
przytwierdzenia wszystkiemu, co pani jej mówiła,
głową trzęsła. Pani Ewelina była w humorze
wybornym. W wyborny też humor wpadła chmurna



i posępna u wejścia panna służąca. Jak wprzódy Helka
przed pieskiem, tak teraz ona przed Helką na ziemi
przysiadła i do dziecka, dziecinne szeplenienie
naśladując, szczebiotać zaczęła. Potem z trudnością
wielką, lecz starannie ukrywaną, pochwyciła Helkę
w swe suche, sprężyste ramiona, znad ziemi uniosła,
do piersi przycisnęła i twarz jej świszczącymi
pocałunkami okrywając z salonu ją wyniosła. Pani
Ewelina, rozpromieniona i od łez rozrzewnienia
zaledwie wstrzymać się mogąca, przez chwilę jeszcze
rozmawiała z Janową, która niezmierną dobrocią, jej
ośmielona i także rozrzewniona płakała i po raz wtóry
opowiadała historię Helki, sieroty po krewniaku jej, tak
samo jak mąż jej mularzu, który z rusztowania spadłszy
zabił się na śmierć, po czym prędko i żona jego, a Helki
matka, z cholery umarła. Sierota po ojcu i matce! Obie
kobiety, wdowa po bogatym panu i żona mularza,
rozrzewniły się do łez na dźwięk tego słowa. Pani
Ewelina chwaliła bardzo Jonowej i mężowi jej uczucie
chrześcijańskiego miłosierdzia, z jakim przytuliła
do siebie to biedne, a takie śliczne dziecko; Janowa
sławiąc dobroć i miłosierdzie pani Eweliny, dziecko to
pod stalą opiekę swą przyjmującej, policzki swe, i bez
tego czerwone, do krwistej barwy rękawem
lustrynowego kaftana natarła. Skończyło się na tym,

że mularzowa byłaby na klęczki przed panią Eweliną
upadła, aby skraj sukni jej, niby świętej, ucałować, lecz
pani Ewelina powstrzymała ją słowami, że przed
Bogiem tylko na klęczki upadać trzeba, po czym prosiła
mularzową, aby wzięła od niej kilka rubli na cukierki
dla dzieci swoich. Teraz Janowa zaśmiała się przez łzy
rubasznie i wesoło.



– Dam ja im cukierki! – zawołała – albo to pańskie
dzieci, żeby im cukierków trzeba było! Jeżeli już
wielmożna pani tak łaskawa, to za pieniądze te sprawię
Wickowi buty, a Marylce i Kaśce chusteczki na głowy…

Na koniec pożegnały się. Janowa w powrocie
do chaty swej ze dwadzieścia razy zatrzymała się
na ulicach miasta, przed dwudziestu napotkanymi
osobami sławiąc anielską dobroć i miłosierdzie pani
Eweliny. Pani Ewelina zaś po odejściu Janowej osunęła
się na kanapę i wsparła na białej dłoni czoło obciążone
tęskną i zarazem rozkoszną zadumą. O czym myślała?
O tym zapewne, że Bóg w nieprzebranej dobroci swej
zesłał na mroczną i chłodną drogę jej życia ciepły
i jasny promień słońca… Promieniem tym miała jej być
odtąd śliczna ta sierotka, wypadkiem wczoraj
znaleziona, a dziś za córkę przybrana… O, jakże ona
kochać będzie to dziecko! Czuje to po przyspieszonym
oddechu swej piersi, po tej fali życia i młodości, która,
zda się, nagle napełniła całą jej istotę i aż wzdymała
serce. Było już jej tak pusto i nudno na świecie, czuła
się tak samotną, taki grobowy chłód ją ogarniał. Już, już
zastygnąć, zestarzeć, w martwą apatię lub w ciemną
melancholię wpaść miała, gdy oto Opatrzność dowiodła
jej raz jeszcze, że czuwa nad nią, że wśród najgłębszej
nawet niedoli ufności w czuwanie to tracić nie należy…
Byleby Czernisia prędko oczyściła i ubrała tego
aniołka…

Ta zaduma pani Eweliny przerwaną została przez
dwie kosmate łapki, które wpinając się na jej kolana
zaplątywały się w koronki jej sukni, a ostrzem
pazurków dosięgały jej ręki. Obudzona, wzdrygnęła się
i gniewnym gestem odtrąciła od siebie natrętnego



pieska. On gniew jej wziął za wesołe żarty. Zbyt długo
snadź był kochanym, aby móc łatwo w odtrącenie
uwierzyć. Zaskomlił radośnie i znowu kosmatymi
łapkami darł koronki i drapał atłasową rękę swej pani.
Tym razem poskoczyła z kanapki, zadzwoniła.

– Panny Czernickiej! – rzekła do zjawiającego się
Lokaja.

Czernicka wbiegła zdyszana, z rumieńcami
na ciemnych policzkach, z rękawami czarnej sukni
zawiniętymi po łokieć.

– Moja Czernisiu! weź, proszę cię, Elfa i niech on tam
przy tobie w garderobie zawsze już będzie. Drze mi
koronki, nudzi mnie…

Kiedy panna służąca schyliła się, aby wziąć pieska,
na wąskich wargach jej przemknął uśmiech szczególny.
Było w nim trochę szyderstwa, trochę smutku. Elf
warknął, cofnął się i przed ujmującymi go kościstymi
rękami uciec Chciał na kolana swej pani. Ale pani
Ewelina usunęła go z lekka, kościste zaś ręce
pochwyciły tak mocno, że aż zaskomlił. Czernicka bystre
spojrzenie przez mgnienie oka zatopiła w twarzy swej
pani.

– Jaki ten Elf zrobił się nieznośny… – szepnęła nie bez
pewnego wahania w głosie.

– Nieznośny! – powtórzyła pani Ewelina i z gestem
niechęci dodała: – Nie pojmuję już, jak mogłam tak
bardzo lubić takie nudne stworzenie…

– O! On był kiedyś wcale innym!

– Nieprawdaż, Czernisiu, wcale był innym. Był kiedyś
prześlicznym… Ale teraz…



– Teraz zrobił się nudnym…

– Okropnie nudnym… – Weź go do garderoby i niech
się już nigdy nie pokazuje w pokojach…

Czernicka była już u progu, gdy usłyszała znowu:

– Czernisiu!

Odwróciła się z pośpiechem pokornym i przymilnym
uśmiechem.

– Cóż tam z naszą małą?

– Wszystko będzie wedle rozkazów pani. W łazience
wanna już gotowa, Paulina kąpać będzie Helkę…

– Panienkę! – od niechcenia przerwała pani Ewelina.

– Panienkę… Ja kroję sukienkę z tego błękitnego
kaszmiru, co to w komodzie…

– Wiem, wiem…

– Kazimiera pobiegła do sklepu z obuwiem, Janka
posłałam do sklepu z gotową bielizną… sukienkę choć
sfastryguję tymczasem… tylko proszę panią o koronki,
wstążki i pieniądze na wszystko…

Koronek, wstążek, tiulów, gaz, kaszmirów, atłasów
pełno było w szafach i komodach napełniających sobą
kilka pokojów obszernej i pięknie urządzanej willi pani
Eweliny. Czernicka dość długo otwierała i zamykała
szafy i szuflady, nie przestając przecież ani na chwilę
ściskać w dłoni banknotu sporej wartości. Potem był
w garderobie wielki gwar zażartego targowania się
i kupowania; potem jeszcze spora część wyjętych z szaf
i komód przedmiotów, jako też część wartości
rozmienionego banknotu znikły w przepaścistym kufrze
stanowiącym osobistą własność panny służącej.



Na koniec z wypogodzoną twarzą, widocznie
zadowolona zyskiem z przybycia do domu sierotki
otrzymanym, pospiesznie zaczęła ona fastrygować
i szpilkami upinać naprędce sporządzoną sukienkę.
Nazajutrz dopiero krawcy, szewcy i szwaczki rozpocząć
mieli formalną robotę około garderoby panienki.
Tymczasem zaś panienka ta, wykąpana już i uczesana,
lecz jeszcze w grubej koszulinie swej i z bosymi
nóżkami, siedziała w pokoju Czernickiej na ziemi
i wśród najczulszych pieszczot z Elfem zapominać
zdawała się o całym świecie.

O całym świecie też zapomniała utopiona
w głębokiej zadumie pani Ewelina. Zadumy tej nic już
teraz nie przerywało. W obszernym salonie, świetnym
od przystrajających go zwierciadeł, obrazów i pąsowych
adamaszków, panowała cisza głęboka. Przez
wpółotwarte portiery widać było kilka większych
i mniejszych pokojów, pogrążonych również w ciszy
i półcieniu. Ukośne promienie zachodzącego letniego
słońca wnikając przez szczeliny zapuszczonych żaluzji
ślizgały się tu i ówdzie po ścianach, kobiercach
i złoconych ramach obrazów. Zza okien dochodziły
wonie rozkwitłych róż i świergoty ptactwa, w głębi
domu, w sali jadalnej, z cicha pobrzękiwały ustawiane
do wieczerzy naczynia.

Pani Ewelina dumała o swej niedoli. Nie przesadzała
bynajmniej myśląc, że jest bardzo nieszczęśliwa.
Istotnie, wdowa od lat wielu, bezdzietna, z sercem
gorącym a samotnym, nie była nawet tak bogatą, aby
móc zawsze przebywać tam, gdzie życie przedstawiało
dla niej najwięcej jeszcze uroków, a najmniej smutków
i znudzenia. Majątek jej był wprawdzie znacznym, nie



tyle jednak, aby kłopoty i interesy różne nie
przykuwały ją niekiedy i na czas pewien do tak
brzydkiego, smutnego, nudnego miejsca, jakim jest
Ongród. Teraz szczególnie z pięknymi i obszernymi
dobrami, posiadanymi przez nią w okolicach Ongrodu,
stało się coś niezwykłego. Były tam jakieś umowy
do zawarcia, jakieś długi do spłacenia, jakieś
nieuniknione gospodarskie wydatki do poniesienia –
a wszystko to odejmowało pani Ewelinie wszelką
możność wyjechania za granicę albo przynajmniej
zamieszkania w największym z miast krajowych.
Przebywała więc tu blisko już dwa lata, lata ciężkie,
nużące. Obca wszystkiemu i wszystkim, otoczona
prozaicznymi widokami małego miasta, tęskniąca
do wzniosłych artystycznych uciech, które stanowiły
dotąd największy urok jej życia, a których naturalnie tu
całkiem pozbawioną była, żyła ona jak pustelnica,
zamknięta w willi swej z obrazami swymi, fortepianem,

Czernisią i Elfem. Życie jej tu o tyle czyste było, o ile
smutne, a jednak spokój sumienia nie był zupełnym.

Nie czyniła nic dobrego i wyrzucała to sobie często
i gorzko. Żądza czynienia dobrze była jedną z najżywiej
drgających strun jej ducha. Dobroczynność sięgała
w niej stopnia namiętności i wiele, wiele razy w życiu
przynosiła jej uciechy moralne, zastępujące szczęście,
którego nie zaznała nigdy. Lecz… bywało tak gdzie
indziej. Tu nie wiedziała nawet, jak i co czynić, aby
najgłębszą potrzebę szlachetnego serca swego zaspokoić.
Wprawdzie kiedy niekiedy tym i owym dawała ona
hojne jałmużny, ale nie czyniło to zadość sercu jej ani
wypełniało czasu, ani zadowolić mogło sumienia. Ona
w wielkich miastach przywykła do dobroczynności
pracowitej, czynnej, pod wodzą światłych kierowników



duchowych dokonywanej, a oddające się jej osoby
prowadzącej na strychy wysokich kamienic, w ciemne
suteryny, do przytułków i ochron, nad stoliki
ze srebrnymi tacami w przedsionkach świątyń
umieszczone itp. Niedostatek sposobów
do wykonywania takiej właśnie dobroczynności dręcząc
ją dolewał jedną więcej kroplę do gorzkiego jej kielicha.
Nagle w Ongrodzie uformowano tak zwane
Towarzystwo Dam Dobroczynnych. Pani Ewelina, jako
najmajętniejsza zapewne mieszkanka miasta, do wzięcia
udziału w czynnościach towarzystwa tego wezwaną
została. Była to pierwsza radość, jakiej od lat dwu
doznała. Będzie więc mogła czynić dobrze! Siły serca,
których tyle czuła w sobie, znajdą dla siebie ujście
jakieś! Oko jej zazna jeszcze roszącej je zazwyczaj
na widok nędz ludzkich łzy litości i rozrzewnienia!
O ucho jej obiją się dziękczynne i błogosławiące wyrazy
tych, pośród których zjawi się niby anioł pomocy
i pocieszenia! Stanęła na wezwanie natychmiast .
Wskazano jej dzielnicę miasta, w której wyszukiwać
miała ubogich. Szukając zaszła wypadkiem
do domostwa zamieszkiwanego przez rodzinę mularza
i zobaczyła Helkę. Dziecko przedstawiło się jej
w malowniczej jakiejś pozie. Bawiło się podobno
z psem czy z kotem, czy może siedziało przed progiem
chaty oblane słońcem, które we włosach jej rozpalało
ogniste błyski, czy może jeszcze, zdumione widokiem
powozu, koni i pięknej, strojnej kobiety, stanęło
w progu jak wryte i utkwiło w niej dwoje źrenic,
w których ona dojrzała upalny szafir włoskiego nieba –
dość że od razu wydało się jej niezwykłym,

prześlicznym i że gdy przyłożyła usta swe do policzka
dziecka, na którym istniały jeszcze ślady tylko



co jedzonego krupniku ze słoniną, pomimo śladów tych
serce jej uderzyło żywiej i na dźwięk wymówionego
przez Jonową wyrazu: „sierota!” łza litości
i rozrzewnienia zrosiła jej oko. Zapragnęła dziecka tego,
zapragnęła go na wyłączną swą własność z zapałem
i mocą duszy namiętnej, jak wulkan, a samotnej jak
łódź na burzliwych przestworzach morza zbłąkana…
Teraz przedmiot ten pragnień jej był już pod jej dachem.

Oddano go jej na zawsze i, zaprawdę, bez trudności!
Teraz kochając dziecię to uspokoi tęskniące swe serce,
a osłaniając je macierzyńskimi skrzydły zadowoli
sumienie swe, rozkazujące jej czynić dobrze!… Lecz
gdzież ona jest, prześliczna dziecina ta? Gdzie jest ten
zesłany jej przez Opatrzność anioł pociechy i ukojenia?
Dlaczego Czernisia nie przyprowadza jej dotąd?
Biedactwo! Jeszcze pewnie nieubrane! Ale że umyte już
i wykąpane, to pewna, trzeba by pójść do pokoju
Czernickiej, uścisnąć je, ucałować, da serca przytulić…

Zerwała się z kanapki, biegła przez salon i w połowie
drogi ze splecionymi u piersi rękami stanęła.
W drzwiach przeciwległych ukazała się Czernicka,
prowadząca za rękę Helkę, ale jakżeż zmienioną! Jakaż
metamorfoza! Białawy motyl ze zwiniętymi skrzydłami
przemienił się w świetnego kolibra. Różowe wstążki
niby piórka czy skrzydełka pstrzyły błękitną sukienkę.
Z puchów białych koronek wysuwały się okrągłe nóżki
ociągnięte pończoszkami delikatnymi jak sieć pajęcza,
a niknącymi w malutkich błękitnych trzewiczkach;
ogniste włosy utrefione, woniejące trzymała w karbach
opaska z szylkretu. Strojem tym zachwycona
i strwożona, wonią ulatającą z włosów jej i koronek
upojona, Helka stała w progu salonu z ustami znowu



do płaczu skrzywionymi, ze szczupłymi ramionami
sztywnie w obawie zgniecenia sukni rozpostartymi
w powietrzu, z oczami, które to spuszczały się
ku cudownym trzewiczkom, to podnosiły się ku twarzy
pani Eweliny nieśmiałe i wilgotne. Pani Ewelina
poskoczyła i pochwyciwszy ją w objęcia, teraz dopiero
okrywać ją zaczęta gorącymi pocałunkami. Patem
poprowadziła dziecko do sali jadalnej, gdzie wraz z nim
usiadła przy stole zastawionym piękną porcelaną
i wybornymi przysmakami. W pół godziny patem
Czernicka wchodząc do jadalni znalazła Helkę siedzącą
na kolanach nowej swej opiekunki i zupełnie już z nią
spoufaloną. Niezmierna dobroć i czułość pani Eweliny
prędko bardzo wlały w serce dziecka śmiałość i ufność.
Z policzkami trochę zatłuszczonymi, nie krupnikiem
ze słoniną tym razem, ale ciastkiem z konfiturami,
wyciągała ona malutki paluszek swój ku różnym nie
znanym jej dotąd przedmiotom, o nazwę ich pytając:

– Co to? Pani, co to?

– Filiżanka – odpowiadała pani Ewelina.

– Filizianka… – z niejaką trudnością powtarzała Helka.

– A po francusku nazywa się to: la tasse!

– Tas, tass, tastastas! – szczebiotała Helka.

Kobieta i dziecko miały pozór istot doskonale
szczęśliwych. Czernicka ze swą szklanką herbaty
opuszczając jadalnię uśmiechała się w sposób sobie
właściwy, trochę szyderski, trochę smutny.

Takim był pierwszy dzień pobytu Helki w domu pani
Eweliny, a po nim nastąpił długi, długi szereg dni
podobnych lub może dla kobiety, zarówno jak dla



dziecka, jeszcze szczęśliwszych. Bawiły się z sobą
wybornie. W letnich miesiącach po ładnym ogrodzie
willę otaczającym od rana do wieczora prawie fruwała
dziewczynka do barwnego kolibra podobna. Drobne,
wykwintnie obute jej stópki obiegały po żwirowanych
ścieżkach klomby napełnione kwiatami; złotymi włosy
okryta i ukwiecona jej główka przesuwała się nad
niskimi grupami zieleni jak napowietrzne, anielskie
zjawisko. Szczebiot i śmiech dziecięcy rozbrzmiewał
daleko, aż za żelazne sztachety przedzielające ogród willi
od zamiejskiej ulicy. Pani Ewelina, na obszernym
i ozdobnym ganku siedząc godzinami całymi,
zapominała o książce trzymanej w ręku, ścigała
wzrokiem malutką, lekką, strojną istotę, uchem łowiła
każdy dźwięk szczebiotu jej i śmiechu, a czasem
zbiegłszy ze wschodów ganku zaczynała gonić ją
po ścieżkach ogrodu. Wtedy śród tej dziecinnej zabawy,
której całym sercem oddawać się zdawała, można było
spostrzec najlepiej, ile sił i życia było jeszcze w tej już
jednak niemłodej kobiecie. Policzki jej rumieniły się,
czarne oczy płonęły, kibić nabierała zwinności
i giętkości dziewczęcej. Gonitwa kończyła się zwykle
rzuceniem się Helki na szyję pani Eweliny, wzajemnymi
pieszczotami i długim przesiadywaniem na kobiercu
murawy, wśród kwiatów; z których układały wspólnie
bukiety i wieńce. Za żelaznymi sztachetami na chodniku
ulicy przechadzający się mieszkańcy miasta
zatrzymywali się często, usiłując przez otwory sztachet
przypatrywać się ślicznej grupie, która wydawała się
tym piękniejszą, że tłem jej był pałacyk malowniczo
pośród ogrodu bielejący, a tym więcej rozrzewniającą,
iż wiedziano powszechnie, że kobieta ta nie była matką
tego dziecka. Dwie te istoty, obce sobie krwią, a tak



ściśle z sobą spojone, najsilniejsze wrażenie wywierały
w białe zimowe dnie, gdy wchodziły do natłoczonego
ludnością miejskiego kościoła. Na tę malutką, całą
w atłasach i łabędzich puchach, i na tę kobietę
w sobolach i aksamicie zwracało się wtedy parę tysięcy
oczu ludzkich. Różową teraz i wiecznie uśmiechniętą tę
dziecinę porównywano do róży wychylającej się
ze śniegu, lecz jakież porównanie znaleźć można było
dla jej opiekunki? Nazywano ją po prostu: świętą! Taką
opieką i miłością otoczyć dziecię obce, niskiego
pochodzenia, sierotę! W taki sposób używać bogactwa
swego! Była to istotnie godnym uwielbienia.

Uwielbiano też powszechnie panią Ewelinę, ilekroć
łagodna i zadumana twarz jej przesuwała się boczną
nawą wspaniałej świątyni, a u drzwi kościelnych
stojąca Janowa, zapałem porwana, całą siłą obu swych
łokci rozpychała ściśnięty wkoło niej tłum, z łoskotem
na kalana padała i poczciwe, błękitne oczy swe topiąc
w widzialnym jej szczycie wielkiego ołtarza, a rękawem
świątecznej algierki łzę na czerwonej twarzy rozcierając,
głośno prawie wołała:

– A szczęście wiekuiste niech jej świeci na wieki
wieków, amen.

Nierozłączne w dzień, nie rozstawały się też ze sobą
i w nocy. Małe, rzeźbione z orzecha łóżko Helki, istne
arcydzieło stolarskiej sztuki, umieszczone było tuż przy
łóżku pana Eweliny. Na nim własnymi rękami
opiekunki swej rozebrana i w batystową nocną koszulkę
przyobleczona, na webowej, haftami okrytej pościeli
Helka usypiała codziennie cichym, uśmiechniętym
snem doskonale szczęśliwej istoty. Pani Ewelina
układając ją do snu czyniła nad nią w powietrzu znak



krzyża, po czym, gdy Czernicka układała kołdrę jej
w malownicze draperie, mówiła:

– Jaka ona śliczna, Czernisiu!

– Jak aniołek – odpowiadała panna służąca.

Czasem Helka, nie śpiąca jeszcze, rozmowę tę słyszała,
z białych puchów pościeli wybuchał głośny śmiech
dziecięcy, przerywany wołaniem:

– Pani śliczniejsza! śliczniejsza! śliczniejsza!

– Co ona bredzi, Czernisiu! – z głębokim
zadowoleniem uśmiechała się pani Ewelina.

– Co to za rozum w tej dziecinie! Jak ona panią kocha!
– podziwiała Czernicka.

Przy tym przez całe dnie i wieczory w salonie,
w ogrodzie i w sypialni odbywała się wciąż prawie
edukacja Helki. Pani Ewelina uczyła ją mówić
po francusku, zgrabnie chodzić, siedzieć i jeść, ładnie
ubierać lalki, gustownie dobierać kolory, do snu układać
się w pozycji pełnej wdzięku, splatać rączki i oczy
wznosić w górę przy modlitwie. Wszystkie nauki te
udzielane i przyjmowane były wśród harmonii
i przyjacielskości wzajemnej i zupełnej. Śród zabawy
i żartów dziecko kształciło się prędko i wesoło, po roku
pobytu w domu swej opiekunki Helka płynnie już
szczebiotała po francusku, umiała na pamięć mnóstwo
francuskich modlitewek i wierszyków, a gdy szła, biegła
lub jadła, Czernicka, spoglądając na nią z podziwem,

do pani swej mawiała:

– Co to za ruchy! Jaka gracja! Można doprawdy
myśleć, że panienka urodziła się w pałacu…



– Tak ją już Pan Bóg obdarzył, moja Czernisiu –
odpowiadała pani Ewelina.

Co jednak panią Ewelinę najbardziej w dziecku tym
zachwycało, to szczególny zmysł piękna, który objawiał
się w niej z dniem każdym wyraźniej. Istotnie, Helka
nabierała do rzeczy wytwornych i pięknych
zamiłowania z namiętnością graniczącego. Najlżejszą
dysharmonię kolorów spostrzegała natychmiast,
najlżejsza warstewka pyłu na podłodze dostrzeżona
wstręt w niej budziła; wybornie już oceniała stopień
piękności każdego sprzętu; gdy zmęczoną była i chciała
spocząć, umiała wybrać i samej pani domu wskazać
sprzęt najwygodniejszy; parę razy gorzkimi łzami
płakała, gdy przyniesiono jej trzewiczki nie tak piękne
jak te, o jakich marzyła. Pani Ewelina z rozkoszą
spoglądała na szybki ten rozwój estetycznych
skłonności dziecka.

– Moja Czernisiu – mówiła – jaki ona ma popęd
do wszystkiego, co piękne, jaka w niej delikatność
natury i wrażliwość na każde dotknięcie zewnętrznego
świata. Mój Boże! żebym ja ją mogła do Włoch
zawieźć! Jakżeby to maleństwo szczęśliwym było pod
tym ślicznym niebem włoskim, w tym rozkosznym
klimacie, pośród tych cudownych widoków włoskiej
natury…

Marzenie zawiezienia Helki do Włoch wzmogło się
w pani Ewelinie bardziej jeszcze, gdy dnia pewnego
odkryła w niej ona talent, ale to widoczny i wielki
talent do śpiewu. Helka miała już wtedy skończonych
lat osiem i przebyła w domu pani Eweliny blisko trzy
lata. W pewien pogodny dzień jesienny, na chwilę
samotną pozostawiona, siedziała na ganku pośród stosu



nagromadzonych tam dla niej poduszek i ubierając
lalkę, tak prawie dużą jak ona, w suknię piękniejszą
jeszcze od tej, która ją przystrajała, nuciła. Nuciła jedną
z francuskich piosenek, których mnóstwo umiała
na pamięć. Stopniowo nucenie jej przechodziło
w śpiewanie; lalka z rąk jej na poduszki upadła, a Helka
z oczami utkwionymi w niebo, z rękami splecionymi
u piersi donośnie i żałośnie wyśpiewywała:

Le papillon s’envola,

La rose Blanche s’effeuilla,

La la la la la la la…

Głosik jej był istotnie czystym i silnym, istotnie też
w gorąco kochanym i czule pieszczonym dziecku
rozbudzić się musiała uczuciowość gorąca i rzewna,
bo smutne losy białej róży opiewała z przejęciem
i uczuciem takim, że aż drobna pierś jej wznosiła się
wysoko, a na ciemnozłotej rzęsie błysnęła łza. Pani
Ewelina, niewidzialnie spoglądająca na nią przez
otwarte okno salonu, tonęła w zachwycie i od dnia tego
zaczęła wieczorami uczyć ją muzyki.

Wieczorami w małym pokoju Czernickiej paliła się
na stole lampa, zegar ścienny monotonnie tętnił nad
przepaścistym kufrem, zza firanek ukazywało się
skromnie zasłane łóżko. Cicho tu było. Trzy
garderobiane drzemały nad robotami swymi lub
cichutko szeptały w przyległym pokoju; z głębi domu,
z salonu zalatywały pojedyncze, przeciągłe dźwięki
poruszanych z kolei fortepianowych klawiszy, Niekiedy
ozwały się donośnie przez panią Ewelinę wymawiane:



f, g, h itd.; niekiedy gama dziecinnego śmiechu rzuciła
tu parę nut srebrnych albo przyciszone odległością dało
się słyszeć dziecinne śpiewanie:

La rose blanche s’effeuilla,

La la la la la la la…

Na jasnym tle obfitego światła lampy postać panny
służącej, wysoka, cienka, w obcisłą suknię ubrana,
z wysoko sterczącym z tyłu głowy grzebieniem
rysowała się w liniach ciemnych i ostrych. U nóg jej
na miękkim, ładnym podnóżku w skurczonej i smutnej
postawie leżał Elf. Ramiona jej suche, rękawami
ociągnięte, i długie kościste ręce zwinnie i zgrabnie
poruszały się około leżącej na kolanach materii. Szyła
pilnie, lecz ilekroć odgłosy odbywającej się w sali lekcji
muzyki przylatywały do niej, chmurny wzrok jej
spływał na leżącego u stóp jej pieska; dotykała go
z lekka końcem stopy i z właściwym sobie uśmiechem
mówiła:

– Słyszysz? Pamiętasz? I ty kiedyś tam byłeś!

Wkrótce potem spełniło się pragnienie pani Eweliny;
majątkowe interesy pozwoliły jej wyjechać na kilka
miesięcy za granicę, powiozła do Włoch swoją Helę;
Hela uprosiła o pozwolenie powiezienia z sobą Elfa.
Czernicka pojechała także.

Po upływie kilku miesięcy, w piękny dzień letni,
wilia pani Eweliny, przez czas nieobecności jej
obumarła, ożywiła się znowu. W ogrodzie kwitły
pyszne astry i lewkonie, salon jaśniał swymi



zwierciadłami i pąsowymi adamaszkami, w sali jadalnej
pobrzękiwały z cicha szkła i porcelany, pani Ewelina
siedziała w salonie zamyślona bardzo, smutna nieco
i tęskna. Helki przy niej nie było, ale z głębi domu
od strony garderoby dochodziły chwilami dźwięki
donośnego, wesołego jej głosu i śmiechu. Bawiła się
w tej chwili wybornie. Czernicka siedząc na podłodze
garderoby otwierała kufry podróżne, wyjmując z nich
niezliczone przedmioty do niezliczonych użytków
przeznaczone, trzy garderobiane zaś i mularzowa
Janowa, stojąc dokoła w postawach pełnych ciekawości
i zdumienia, przyglądały się z kolei panience
i wydobywanym na jaw cudom europejskich rzemiosł.
Wszystkie twierdziły jednogłośnie, że panienka bardzo
urosła. Istotnie, Henia dosięgała wieku, w którym
dziewczątka nabierają szczególnej i harmonię kształtów
ich nadwerężającej długości nóg. Długie, cienkie te
nogi, przybrane w bardzo ciasne i wysokie kamasze,
czyniły ją trochę niezgrabną. Regularny owal jej twarzy
nadwerężył się też nieco przez lekkie wychudnięcie,
będące zapewne skutkiem długiej podróży; odkryte
ramiona jej były chude i czerwone. Śliczne dziecko
zaczęło przedzierzgiwać się w niezgrabnego podlotka,
którego jednak rysy zapowiadały przyszłą piękność
młodej dziewczyny.

Mularzowa uwiadomiona o powrocie pani i panienki
przez jedną z garderobianych, u której to uprosiła,
wydziwić się nie mogła naprzód małej krewniaczce
swej, a potem rzeczom jej wydobywanym z dwu
oddzielnych tłumoków. Przysiadła na ziemi obok Helki,
która pokazywała jej i tłumaczyła wszystko.



– Drugi kapelusz… – wykrzykiwała – trzeci…
czwarty… o! dlaboga! Wieleż ty, Helko, masz
kapeluszów?

– Tyle, ciotko, ile sukienek – tłumaczyła Helka –
do każdej sukienki jest stosowny dla niej kapelusz…

– Co to za pudło?

– To neseser podróżny…

– Na cóż to?

– Jak to na co? Widzi ciotka, tu są różne przegródki,
a w nich wszystko, co potrzeba, do mycia się, czesania
się i ubierania… Oto grzebienie, mydełko, szczoteczki,
szpilki różne, perfumy…

– Jezus, Maria! I to wszystko twoje?

– A moje! Pani ma taki sam neseser większy, a ja
mniejszy…

W tej chwili Czernicka wydobywała z tłumoka lalki
różnej wielkości, jako też i inne zabawki dziecinne
najrozmaitszego rodzaju. Były tam prześliczne ptaki,
gdyby żywe, osobliwe zwierzątka, gospodarskie
przyrządy srebrnie i złoto połyskujące itp. Janowa usta
szeroka otworzyła, zarazem oczy jej napełniły się
smutkiem.

Mój Boże! – szepnęła z westchnieniem żeby to moje
dzieciaki choć zobaczyć ta wszystko mogły…

Helka popatrzała na nią chwilę, zamyśliła się, potem
żywa rzuciła się do swych zabawek i łachmanków,

z ferworem wielkim niektóre z nich Jonowej
ofiarowując.



– Weź, ciotka, tę sowę dla Marylki, a tę rybkę dla
Kaśki… dla Wicia niech będzie może ta harmonika…
do niej tylko dotknąć się trzeba, a zaraz bardzo ładnie
zagra… Weź, ciotko, weź! Pani nie będzie gniewać się,
pani taka dobra i tak mnie kocha… Weź jeszcze i tę
różową chusteczkę dla Marylki, a dla Kaśki tę
błękitną… ja takich chusteczek mam duża… bardzo
dużo…

Janowa z oczami pełnymi łez pochwycić chciała
krewniaczkę w swe potężne ramiona, lecz lękając się
zgnieść strzępiaste i skomplikowane jej ubranie, grubą
ręką swą tylko po atłasowej twarzyczce jej powiodła.
Podarunków nie przyjęła stanowczo, ale podnosząc się
z ziemi rzekła:

– Dobre z ciebie dziecko! Choć na wielką panią
urośniesz, ale biednymi krewnymi, którzy kiedyś
przytulili cię do siebie, nie pogardzasz…

Gdy Janowa mówiła to, Czernicka, pochylana dotąd
nad kufrem, wyprostowała się i prędko, dobitnie
sarknęła raczej, niż wymówiła:

– Ej, moja pani Janowo! Kto to może wiedzieć, jakim
jeszcze kiedyś będzie, wielkim czy małym?

Janowa nie odpowiedziała nic, z rozrzewnionym
bowiem śmiechem oglądała się za Helką, która
chichocąc i na swych długich nóżkach podskakując jak
wesoła i zwinna kotka, kręciła się wkoło niej
i wszystkie kieszenie odzieży jej cukierkami napychała.

– To dla Marylki – wołała – a to dla Kaśki, a to dla
Wicka… a to, ciotko, dla wujaszka Jana…

I nagle wzdrygnęła się i posmutniała.



– Tutaj tak zimno! – nadąsanymi usteczkami
wymówiła – we Włoszech daleko piękniej i milej…
tam, ciągle słońce świeci… pogoda… takie piękne lasy
pomarańczowe… My tu z panią długo nie
wytrzymamy… pewno znowu pojedziemy tam, gdzie
tak ciepło…

Czernicka wkładała już na nią miękki jak puch, ciepły
paltocik, ale Helka wyrwała się z rąk jej.

– Aj! – zawołała – jak ja długo już pani nie widziałam:

pójdę do pani! Adieu, ciotko!

I rzuciwszy rączką całusa Jamowej pobiegła
w podskokach, nucąc donośnie:

– Pójdę do pani… do mojej drogiej… do mojej
złotej… do mojej najmilszej…

– Jak ona kocha swoją dobrodziejkę! – zwróciła się
do Czernickiej Janowa.

Wieczoru tego pani Ewelina opłynięta zwojami
białego peniuaru siedziała przed gotowalnią smutna
i tęskna. Helka w rzeźbionym łóżeczku swym,

wpółzakopana w puchach, batystach i haftach, głęboko
już usypiała; na gotowalni dwie świece dopalały się
w wysokich lichtarzach; za fotelem pani Eweliny stała
Czernicka, rozczesując i do nocnego spoczynku układając
krucze jeszcze i długie włosy swej pani. Po chwili
milczenia pani Ewelina ozwała się:

– Wiesz, moja Czernisiu, mam kłopot…

– Jakiż, z czym? – tonem pełnym czułej troskliwości
zapytała panna służąca.

Po krótkiej chwili wahania pani Ewelina słabym
głosem odpowiedziała:



– Z Helą!

Dość długo potem milczały obie. Czernicka z wolna
lekko wodziła szczotką po kruczych, jedwabistych
włosach. Twarz jej odbijająca się w zwierciadle
gotowalni okryta była wyrazem zamyślenia. Po chwili
ozwała się:

– Panienka… rośnie.

– Rośnie, moja Czernisiu… i trzeba by już myśleć o jej
edukacji. Guwernantki do domu nie wezmę za nic,
bo nie cierpię mieć w domu obce osoby… nie pojmuję,
co uczynię.

Czernicka znowu milczała chwilę. Potem
z westchnieniem wymówiła:

– Jaka to szkoda, że panienka nie jest już takim
małym dzieciątkiem, jakim przybyła tu do nas…

Pani Ewelina westchnęła także.

– To prawda, moja Czernisiu, tylko takie małe dzieci
są prawdziwie miłe i sprawiają rozkosz niezmąconą.
Hela wyszła już z najmilszego dziecięcego wieku. Trzeba
już ją uczyć, strofować…

– Spostrzegłam właśnie, że od jakiegoś czasu pani jest
zmuszoną dość często strofować panienkę…

– Naturalnie; charakter jej zmienił się znacznie. Stała
się kapryśną… dąsa się na mnie byle o co…

– Pani przyzwyczaiła panienkę do swej nadzwyczajnej
dobroci…

– To prawda. Rozpieściłam ją. Nie podobna jednak
taką już dużą dziewczynę pieścić tak, jak kiedy była
taką malutką, zgrabniutką… taką przytulną…



– Panience trudno dogodzić… Dziś rozgniewała się
na mnie bardzo za to, że czesząc ją, mocniej trochę
pociągnęłam pasemko włosów…

– Doprawdy? Rozgniewała się na ciebie? Pamiętam,

że i dawniej sykała często i rzucała się na krześle, gdy ją
czesałaś, ale dopóki była małą, było to bardzo zabawne
i dodawało jej wdzięku… teraz stać się może
nieznośnym. – Chciałabym mylić się, ale zdaje mi się,
że… będzie złośnicą…

– Pani przyzwyczaiła panienkę do swej nadzwyczajnej
dobroci – powtórzyła Czernicka. Umilkły. Czesanie
włosów na noc miało się ku końcowi. Z twarzą
schyloną nad głową swej pani, na której układała
leciuchny nocny czepeczek, Czernicka cichszym znacznie
i wahającym się głosem ozwała się jeszcze:

– Może pani w tych dniach będzie miała gości…

– Gości? Jakichże, moja Czernisiu? Kogo?

– Może ten pan przyjedzie, na którego koncercie pani
była we Florencji i który potem przez kilka wieczorów
tak ślicznie grał u pani…

Obłok rumieńca przepłynął po twarzy pani Eweliny,
którą długa podróż i późna wieczorna godzina uczyniły
podobną do zwiędłego kwiatu.

– Nieprawdaż, Czernisiu, że gra on prześlicznie? Jest to
prawdziwy i wielki artysta!

Ożywiła się, głos jej stał się silniejszym, przygasłe
przedtem oczy błysnęły.

– A jaki piękny! – szepnęła Czernicka.



– Nieprawdaż? O! Ci Włosi! Jeśli który z nich pięknym
jest, to już pięknym – jak marzenia…

Marzącym krokiem przebyła przestrzeń dzielącą
gotowalnię od łóżka, a gdy była już rozebraną i gdy
Czernicka układała kołdrę w malownicze fałdy
i draperię, marzącym głosem zaczęła:

– Moja Czernisiu! Zmiłuj się, dopilnuj, żeby wszystko
w domu dobrze i ładnie uporządkować… Salon
odświeżyć… tak jak to ty umiesz… bo ty masz wiele
dobrego gustu i zręczności… Może… wypadkiem…

ktokolwiek do nas przyjedzie…

Przez wiele następnych wieczorów pomiędzy panią
Eweliną i Czernicką toczyły się przy gotowalni krótkie
i urywane rozmowy.

– Czy zauważyłaś, Czernisiu, że Hela szpetnieje?

– Zdaje mi się, że panienka nie jest już tak zgrabną,
jak była…

– Staje się całkiem niezgrabna… Nie pojmuję, skąd
wzięły się u niej takie długie nogi… broda jej też
wydłużyła się jakoś dziwnie…

– Zawsze jednak panienka jest bardzo ładna…

– Nie będzie tak ładną, jak można było spodziewać
się przed paru laty… Mój Boże! Że też to ten czas leci,
leci, leci i unosi z sobą wszystkie nadzieje nasze…

Nazajutrz jednak twarz jej jaśniała bardzo błogą
nadzieją. Na gotowalni leżał woniejący liścik z Włoch
przybyły.

– Moja Czernisiu! Będziemy miały gości…



– Chwała Bogu! Pani weselej trochę będzie.
Od powrotu z zagranicy pani ciągle taka smutna…

– O! Moja Czernisiu, czegóż bym wesołą być miała!
Świat ten tak jest smutny! Te szczególniej dusze, które
gonią za ideałem, za doskonałością, wiecznie tylko
zawodzić się muszą…

Po chwili milczenia dodała:

– Hela na przykład… Co to było za śliczne, miłe,
zabawne dziecko… a teraz…

– Od powrotu naszego z zagranicy panienka ciągle
nadąsana jakoś… czy smutna…

– Gdzie tam smutna! Czegóż by ona smucić się miała?
Dąsa się na mnie za to, że nie zajmuję się nią tak ciągle,
jak dawniej… Mój Boże! Czyż ja mogę przez całe życie
niczym innym nie zajmować się, jak tylko tym
dzieckiem…

– Pani przyzwyczaiła panienkę do swej nadzwyczajnej
dobroci – powtórzyła swoje Czernicka.

W samej rzeczy, Hela była smutną, ale zarazem
i dąsała się straszliwie. Wypieszczone i od dawna
samymi tylko rozkosznymi wrażeniami pojone jej
nerwy rozstrajały się pod wpływem żalu, z którego
przyczyny i natury nie zdawała sobie jasnej sprawy, lecz
który co chwila pobudzał ją do płaczu lub złości. Przy
czesaniu się i ubieraniu krzyczała teraz wniebogłosy
prawie, tupała nóżkami, ściskała piąstki – ledwie że nie
biła Czernickiej. Kiedy pani Ewelina milczeniem lub
półsłówkami odpowiadała na pieszczotliwe jej
szczebioty albo i zamykała się przed nią w swej
sypialni, siadała w kącie salonu na niskim stołeczku



i skurczona, z wydętą twarzą, szepcąc do samej siebie
gniewne monologi zalewała się łzami. Po czym oczy jej
nabrzękłe i czerwone skłaniały panią Ewelinę
do ostatecznego wyrokowania, że Hela jest złośnicą
i widocznie szpetnieje. Czasem przychodziło jej na myśl
robić coś na złość swej zobojętniałej dla niej opiekunce;
kto wie? Tym sposobem może zwrócić na siebie znowu
jej uwagę. Gdy pani Ewelina z oczami wlepionymi
w książkę w najgłębsze popadała zadumy, krokiem
konim, z ukośnymi wejrzeniami skradała się
do fortepianu i zaczynała z całej siły obu rękami uderzać
w klawisze. Niegdyś kakofonia taka wykonana przez
wychowankę jej wywołałaby wesoły śmiech pani
Eweliny i sprowadziłaby na dziecko grad całusów. Teraz
przecież Helka była daleko mniej zabawną, a pani
Ewelina zapadała często w smutki i tęsknoty. Teraz
zrywała się ona, biegła ku dziecku i karciła ją surowymi
napomnieniami, a niekiedy lekkimi uderzeniami
po swawolnych rączkach. Wtedy Helka rozpłakana
i drżąca padała przed nią na klęczki, całowała kolana jej
i stopy wyszeptując długie, namiętne litanie
najczulszych nazw.

– Moja droga – mówiła – moja złota… moja
najmilsza… proszę… proszę…

I z wzniesionymi oczami, ze splecionymi rękami
klęcząc milkła. Czuła, głęboko i boleśnie czuła, że chce
o coś prosić, lecz o co i jak? Nie wiedziała.

W czasie jednej ze scen podobnych, dnia pewnego,
lokaj zjawiający się w drzwiach salonu oznajmił gościa
z włoskim nazwiskiem. Pani Ewelina, która z właściwą
sobie czułością i dobrocią rozczulać się już zaczynała
pokorną a pełną wdzięku postawą dziecka i już, już



w objęcia swe pochwycić je miała, na dźwięk
wymówionego nazwiska drgnęła, wyprostowała się
i spiesznie podążyła na spotkanie wchodzącego
do salonu pięknego Włocha i słynnego artysty. Gdy
witała go, uśmiechy i rumieńce, które twarz jej oblały,
uczyniły ją podobną do świetnie rozkwitłej róży.

Wizyta trwała długo, bo aż do późnego wieczora.
Gospodyni domu i gość rozmawiali po włosku
z ożywieniem wielkim, z widocznym i z obopólnym
pragnieniem wzajemnego uprzyjemniania sobie czasu.
Niebawem przyniesiono wiolonczelę, pani Ewelina
siedząc przy fortepianie akompaniowała grze słynnego
wiolonczelisty. W jednym z przestanków zaczęli
rozmawiać z sobą ciszej niż wprzódy – być może nawet,
iż mieli sobie coś poufnego i tajemnego
do powiedzenia, bo głowy ich kłoniły się jedna
ku drugiej, a Włoch sięgał po białą rękę kobiecą
niedbale na klawiszach spoczywającą, lecz w tejże
chwili pani Ewelina usunęła się i usunęła rękę, brwi jej
ściągnęły się w sposób wyrażający przykre wrażenie,
ze zniecierpliwieniem przygryzła wargę i głośno
o muzyce mówić zaczęła. Przyczyną tego gwałtownego
wzburzenia duszy i fizjonomii było spotkanie się oczu
jej z parą utkwionych w niej szafirowych jak niebo
włoskie i jak to niebo ognistych oczu dziecinnych. Hela,
skurczona i cicha jak ptak zraniony, siedziała w pobliżu
na niskim podnóżku i z cienia spadającego na nią
od fortepianu wpatrywała się w opiekunkę swą jak
w tęczę. We wzroku tym upiornie w jeden punkt
skierowanym była żałość i trwoga, i prośba… I przez
następnych parę dni pani Ewelina i gość jej nie mogli
powiedzieć sobie nic poufnego i tajemniczego; rozmowa



ich toczyć się musiała po ubitych i odkrytych
gościńcach, bo Hela, ani na chwilę prawie nie
opuszczając salonu, rozumiała wybornie i sama nawet
nieźle mówiła po włosku.

Po paru dniach pani Ewelina oczekując miłego gościa
swego siedziała na kanapce z czołem na dłoni
wspartym, pogrążona w tęsknej i zarazem rozkosznej
zadumie. O czym myślała? O tym zapewne, że Bóg
w nieprzebranej dobroci swej zesłał na mroczną
i chłodną drogę jej życia ciepły i jasny promień słońca.
Promieniem tym stał się dla niej genialny i śliczny ten
człowiek wypadkiem na szerokim świecie spotkany,
a teraz za drogiego przyjaciela duszy i serca przez nią
przybrany. O! Jakże on ważną rolę w istnieniu jej
odegra! Czuje to po przyspieszonym oddechu swej
piersi, po tej fali życia i młodości, która, zda się, nagle
napełniła całą jej istotę i aż wzdymała serce. Było już
jej tak pusto i nudno na świecie, czuła się tak samotną,
tak przez wszystko zawiedzioną. Już, już zastygnąć,
zestarzeć, w martwą apatię lub w ciemną melancholię
popaść miała, gdy oto Opatrzność dowiodła jej raz
jeszcze, że czuwa nad nią, że wśród najgłębszej nawet
niedoli ufności w czuwanie to tracić nie należy. Byleby
tylko genialny, piękny i drogi przyjaciel ten przybywał
prędzej…

Tu zaduma pani Eweliny przerwaną została przez
dwie małe rączki, które jak płatki śniegu spadły
na czarne koronki jej sukni i nieśmiało, błagalnie jakby
pięły się ku jej szyi. Obudzona, wzdrygnęła się
i powściągając zniecierpliwienie z lekka usunęła
od siebie Helę. Ona usiłowała jeszcze zniecierpliwienie
jej brać za wesoły żart . Zbyt długo kochaną była, aby



móc prędko w odtrącenie uwierzyć. Zaśmiała się z cicha,
pieszczotliwie i znowu nieśmiałe rączki topiąc
w koronkach próbowała dosięgnąć i objąć jej szyję. Tym
razem pani Ewelina poskoczyła z kanapki, zadzwoniła:

– Panny Czernickiej!

Czernicka wbiegła ze zwojem jedwabnej materii
w rękach, z pasemkiem jedwabiu na szyi, z mnóstwem
szpilek w staniku sukni, zarumieniona silnie i spiesząca
się. Od tygodnia przeszło dyrygowała ona założoną
w garderobie fabryką nowych sukien i wszelakich
strojów.

– Moja Czernisiu, weź Helę i niech ona tam przy tobie
będzie, kiedy u mnie są goście. Przeszkadza mi
rozmawiać z gośćmi… Nudzi mnie…

– Panienka niegrzeczna!

Z tymi słowami panna służąca schylała się nad
dzieckiem, a po ustach jej wił się właściwy uśmieszek,
trochę sarkastyczny i trochę smutny; pierś zaś ściśnięta
czarnym, ciasnym stanikiem drgała ni to
powstrzymywanym śmiechem, ni to tłumioną złością.
Wziąwszy rękę Helki, która ze zbielałą twarzą stała
nieruchomi jak słupek, przez chwilę bystro patrzyła
w twarz swej pani.

– Panienka zmieniła się… – wymówiła z wolna.

– Zmieniła się – powtórzyła pani Ewelina
i wzdychając, z gestem największego zniechęcenia
dodała: – nie pojmuję już teraz, jak mogłam tak bardzo
lubić takie nudne dziecko!…

– O! Było ono kiedyś wcale inne!



– Nieprawdaż, Czernisiu? Wcale inne. Była kiedyś
prześliczna… ale teraz…

– Teraz zrobiła się nudna…

– Okropnie nudna… Weź ją i niech już ciągle będzie
przy tobie…

Czernicka wyprowadzając za rękę osłupiałą wciąż i jak
płótno zbielałą Helę w progu jeszcze usłyszała:

– Czernisiu!

Odwróciła się z pośpiechem pokornym i przymilnym
uśmiechem.

– Cóż tam z moją morową suknią? Dopilnuj, proszę
cię, aby dziś ładnie do stołu nakryli… rzuć też okiem
na deser… Włosi, wiesz? Nic prawie prócz owoców
i lodów nie jedzą…

– Wszystko będzie wedle rozkazów pani… proszę
tylko o klucz do materii i koronek i o pieniądze
na wszystko…

W pokoju Czernickiej cicho było. Zegar wiszący nad
ogromnym kufrem wybijał właśnie północną godzinę.
W pobliżu firanek osłaniających łóżko panny służącej
bielało pod ścianą śnieżnie usłane z orzecha rzeźbione
łóżeczko dziecinne. Na stole obok maszyny do szycia
paliła się lampa, a na jasnym tle obfitego jej światka
ostro i ciemno rysowała się postać pilnie pracującej
kobiety. U nóg jej na ładnym podnóżku siedziała Hela
piastując na kolanach swych uśpionego Elfa. Czernicka
starannie układała i pilnie zszywała kokardy z czarnej
mory, lecz gdy z głębi domu, z salonu, do ucha jej
doleciały połączone, płaczące tony fortepianu
i wiolonczeli, chmurny wzrok swój utkwiła



w pochylonej nad pieskiem głowie Heli, a palcem
uzbrojonym w srebrny naparstek z lekka jej dotykając
wymówiła:

– Słyszysz? Pamiętasz? I ty kiedyś tam byłaś!

Dziecko podniosło twarz znacznie od paru dni
pobladłą i na starszą towarzyszkę patrzało w milczeniu
oczami pełnymi wrosłego w nie jakby zdumienia.

– Cóż tak oczy na mnie wytrzeszczasz? Czegóż dziwisz
się? Och, poszłabyś lepiej spać… Nie chcesz? Myślisz,
że cię pani zawoła? Nieprędko to nastąpi. Żal mi cię
trochę. Chcesz? To opowiem ci jedną długą, ładną
bajkę…

Hela podskoczyła na stołku tak, że aż się Elf obudził.
Bajka! Niegdyś słuchała często bajek opowiadanych jej
przez panią Ewelinę.

– Cicho, Elfku, cicho! No, nie śpij znowu! Słuchaj!
Bajka będzie długa i ładna.

Czernicka dziesiątą z kolei wykończoną kokardę
rzuciła na stół i zaczynając układać jedenastą, spod brwi
na rozweselone nieco dziecko spoglądała. Palce jej
drżały trochę i wzrok posępniał. Po chwili przyciszonym
głosem i zawzięcie szyjąc zaczęła:

– Była sobie razu jednego w szlacheckiej okolicy
jednej młoda, przystojna dziewczyna. Żyła ona sobie
szczęśliwie u rodziców swoich, pomiędzy braćmi
i krewnymi swymi, pod błękitnym niebem bożym
i między zielenią kochanej ziemi, pracując ciężko, to
prawda, ale zdrowa, hoża, rumiana i wesoła. Było już jej
lat piętnaście i już ją był chłopiec – sąsiad za żonę
upatrzył, gdy wtem wypadkiem zobaczyła ją jedna



bogata i bardzo dobra pani. Ta pani zobaczyła młodą tę
dziewczynę raz w niedzielę, kiedy w świątecznym
ubraniu niosła ona z lasu dzbanek poziomek . Zobaczyła
i zaraz bardzo pokochała. Za co? Nie wiadomo. Podobno
dziewczyna miała, piękne oczy, może też do twarzy jej
było na zielonej miedzy, w złotej pszenicy, z czerwoną
wstążką przy kaftanie i dzbankiem poziomek w ręku.
Dość, że dobra pani przyjechała ślicznym powozem
przed chatę jej rodziców i – zabrała ją sobie. Mówiła,
że da jej edukację, w świat ją wprowadzi, los i szczęście
jej zapewni… Los… i szczęście!

Dwa ostatnie wyrazy wymówiła przeciągle,
ze świstem, i rzuciwszy na stół jedenastą kokardę
rozpoczęła układanie dwunastej.

– Cóż dalej? Co dalej? Moja panno Czernicka, co dalej?
– trzepotało się na stołeczku dziecię.

Elf nie spał także i siedząc na kolanach dziecka,
dwojgiem czarnych, okrągłych oczu pojętnie patrzał
w twarz opowiadającej.

– Dalej – było tak . Dobra pani kochała bardzo, ale to
bardzo młodą dziewczynę przez caluteńkie dwa lata.
Trzymała ją wciąż przy sobie, całowała często, uczyła
mówić po francusku, zgrabnie chodzić, mówić i jeść,
paciorkami ma kanwie wyszywać… potem…

– Co potem? Co potem?

– Potem zaczęła ją lubić daleko już mniej, aż na koniec
raz wypadkiem spotkała jednego hrabiego. Wtedy
młoda dziewczyna zrobiła się bardzo nudna i – poszła
do garderoby… Całe szczęście, że miała ona wiele
dobrego gustu i zręczności, dobra pani więc kazała ją
wyuczyć krawiectwa i różnych robót i zrobiła z niej



swoją pannę służącą. Gdyby nie nadzwyczajna dobroć
tej pani, dziewczyna miałaby teraz swoją chatę
w szlacheckiej okolicy, męża, dzieci, zdrowie i twarz
rumianą. Ale pani ta zapewniła jej los i szczęście. Od lat
dwunastu szyje ona dla niej stroje po całych nocach,
ujada się z jej garderobianymi i lokajami, każdego ranka
wkłada jej na nogi pończochy i trzewiki, a każdego
wieczora urządza z kołdry jej gustowne draperie…
Trzydzieści lat ma dopiero, a wygląda na starą kobietę…
Wychudła, sczerniała i na oczy zapadać zaczyna…
Starość jej prędko przyjdzie i pamiętać o tym musi… O!

musi ona pamiętać o swojej starości, bo gdyby sama
o niej nie pamiętała, to dziś czy jutro, kiedy dobra pani
kogoś innego zechce na miejsce jej w garderobie
posadzić, wrócić by musiała chyba do szlacheckiej
okolicy swojej na łaskę braci, na pośmiewisko ludzkie,
na… nędzę! Ot… początek bajki!

Na stole leżało już wykończonych kokard kilkanaście.
Czernicka wzięła długi; szeleszczący kawał czarnej mory
i układać go zaczęła w malownicze fałdy i zwoje. Palce
jej drżały mocniej niż wprzódy, a żółte powieki
mrugały prędko, prędko, dlatego może, aby zdusić łzy,
które drżały na rzęsach. Spojrzała na Helę i zaśmiała się
głośno.

– Ależ! – zawołała. – Wytrzeszczyłaś oczy tak, jakbyś
mnie nimi pożreć chciała. I psisko to także wlepia
we mnie swoje ślepie, niby bajkę rozumie. Bo to bajka
jest… Chcesz słuchać dalej?

– Co było potem? – szepnęło dziecko. Czernicka
z wielką powagą w głosie i na twarzy odpowiedziała:

– Patem – był hrabia…



– A jakim był – ten hrabia?

– Ten hrabia był – żonaty. Ksiądz spowiednik
wytłumaczył dobrej pani, że żonatego kochać nie trzeba,
bo można za to pójść do piekła i sam po hrabi nastąpił.

– A gdzie był ten ksiądz spowiednik?

– Ten ksiądz spowiednik był w Paryżu – ale wkrótce
pani wyjechała z Paryża i w mieście jakimś,
wypadkiem, zobaczyła śliczną papugę, bladoróżową,
z czerwonym, dziobem…

Hela uczyniła żywe poruszenie…

– W Wiedniu… – zawołała – w jednym ogrodzie jest
tak dużo, dużo papug… takie śliczne… ślicznee…

– Otóż to; tamta papuga była jeszcze śliczniejszą
od tych, które są w Wiedniu… Pani kupna ją sobie
i bardzo pokochała. Więcej jak przez rok nie rozłączała
się z nią nigdy. Na noc przenoszono ją z klatką z salonu
do sypialnego pokoju. Pani uczyła ją mówić
po francusku, karmiła ją najwyborniejszymi
przysmakami, gładziła jej piórka, całowała w dzióbek…

Tu skończyło się fałdowanie kawałka mory. Czernicka
pyszną draperię zawiesiła na poręczy krzesła
i rozpoczęła mozolne strzępienie igłą końców szerokiej
morowej szarfy. Pod ciosami igły materia wydawała
ostre chrzęsty, zegar nad kufrem wybijał godzinę
pierwszą, z salonu przypłynęły znowu milczące
wprzódy przez dobry kwadrans, a teraz jak gdyby
w namiętny uścisk rzucające się tony wiolonczeli
i fortepianu.

– Co potem? Co było potem? – zaszemrał niecierpliwy
i zarazem trwożny szept dziecięcy.



Elf nie był ciekawy końca bajki. Usnął w objęciu
Helki.

– Potem… nie pamiętam już, dlaczego i jakim
sposobem papuga zrobiła się bardzo nudna… i poszła
do garderoby. W garderobie posmutniała, przestała jeść,
zachorowała i zdechła. Ale pani nie żałowała jej wcale,
bo miała ślicznego pieska…

– Wiem! Już wiem! – nagle zawołała Helka. –

Co wiesz?

– Koniec bajki. – No to powiedz.

– I piesek poszedł do garderoby… – A potem?

– Potem była dziewczynka…

– I cóż?

– Pani dziewczynkę kochała…

– A potem – wtrącała Czernicka – spotkała jednego
sławnego muzyka…

– I dziewczynka poszła do garderoby!

Ostatnie trzy wyrazy Hela wymówiła szeptem
zaledwie dosłyszalnym. Czernicka podniosła oczy znad
morowych strzępi i ujrzała twarz dziecięcą dziwnie
wyglądającą. Była to mała, pięknie zarysowana twarz,
biała w tej chwili jak opłatek, z dwoma strugami
cichych, bujnych łez, z wolna toczącymi się
po policzkach, z dwojgiem oczu szafirowych, wielkich,
które zza łez podnosiły się ku niej z niemym,

bezdennym, zda się, zdumieniem. Zrozumiała bajkę…
ale dziwić się nie przestała.

Czernicka znowu kilka razy powiekami mrugnęła.
Wstała i dziewczynkę z podnóżka podniosła.



– No – rzekła – dość już bajek i płaczów, i nocnego
siedzenia. Zachorować możesz… Idź spać.

Nieopierającą się wcale, cichą jak sen, a wciąż
podnoszącą ku niej pytające zza łez oczy, rozebrała
i na pościeli złożyła. Potem wzięła Elfa, który już
na podnóżku ułożył się był do snu, i w kształcie
pociechy zapewne położyła go na jej kołdrze. Nachyliła
się i suchymi, wąskimi wargami czoła jej dotknęła.

– No – rzekła – cóż robić? Nie byłam zła dla papugi,
nie byłam zła dla Elfa, nie będę też zła dla ciebie…
dopóki tu będziesz. Śpij!

Lekkim, ozdobnym parawanem zasłoniwszy jeszcze
dziecinne łóżko od światła lampy, usiadła znowu przy
stole i poczęła zszywać na maszynie białe jakieś
muśliny. Suche i zwinne ramię jej obracało żywo korbę
maszyny, a koło maszyny turkotało dopóty, dopóki
w przedpokoju zaspany lokaj nie zamknął drzwi
za odchodzącym gościem. Na ścianie bielał już wtedy
późny ranek jesienny. Z sypialnego pokoju pani
Eweliny ozwał się dzwonek . Czernicka porwała się
z miejsca i przecierając oczy całonocną pracą zmęczone,
pośpiesznie z pokoju wybiegła.

Od ponownego wyjazdu za granicę pani Eweliny,
który nastąpił wkrótce po wyjeździe z Ongrodu
słynnego artysty, upłynęło pół roku. Drobny; gęsty
deszcz marcowy bez najlżejszego szelestu padał
z popielatego nieba, a choć na świecie dobra jeszcze
godzina pozostawała do zapadnięcia wieczora,
w malutkim, niskim domostwie mularza Jana robiło się
już ciemno.



W mętny i dżdżysty dzień wiosenny dwa małe, nad
samą prawie ziemią umieszczone okna skąpo oświetlały
izbę dość obszerną, z niskim, belkowanym sufitem,

ze ścianami okrytymi sczerniałym i chropowatym
tynkiem, z podłogą glinianą i wielkim piecem
do pieczenia chleba i gotowania służącym,

a zapełniającym całą prawie czwartą część izby. Piec był
wielki, a jednak w starych tych, niskich i cienkich
ścianach czuć było zgromadzoną przez zimę stęchliznę
i wilgoć. Zresztą stały tam pod ścianami ławki, stoły,
parę krzeseł z żółtego drzewa, komódka ze świętymi
obrazkami, dwa niskie tapczaniki do spania, beczka
z wodą i beczułka z kwaszoną kapustą, a w pobliżu
pieca wąskie i niskie drzwiczki prowadziły do malutkiej
izdebki będącej sypialnią właścicieli domostwa.

Teraz w większej izbie zgromadzona rodzina mularza
zabierała się do jedzenia wieczerzy. Jan, krępy, silny
człowiek, z głową nastrzępioną twardymi jak sierść,
a jak las gęstymi włosy, tylko co wrócił od roboty,
twarz i ręce umył w konwi z wodą i zdjąwszy mularski
fartuch swój gliną i wapnem oblepiony, w kamizelce
i rękawach grubej koszuli zasiadł przy ścianie za stołem.

Janowa, bosa, w krótkiej spódnicy i chustce na piersi
skrzyżowanej, z grubą, potarganą kosą odrzuconą
na plecy, w przepaścistej głębi pieca rozpaliła duży
ogień i gotowała przy nim zacierkę. Pod ścianą
na tapczanie siedziała i głośno gwarzyła gromadka
dzieci. Było ich troje: chłopak dwunastoletni, krępy
i silny, z czupryną jak u ojca gęstą i najeżoną, i dwie
dziewczynki od lat ośmiu do dziesięciu, bose, w długich
aż do ziemi spódniczkach, szczupłe, ale rumiane
i śmiejące się na całą izbę. Rozśmieszał je tak Wicek,



który wpółleżąc na tapczanie i dziwne rzeczy bosymi
nogami dokazując opowiadał im o przygodach swych
doświadczanych w szkółce początkowej, do której
od roku uczęszczał. Dopóki Janowa nie rozpaliła ognia
w piecu, zdawać się mogło, że w izbie tej oprócz dwojga
rodziców i trojga małego rodzeństwa nie było nikogo.
Gdy jednak błysk płomienia oświecił ciemny wprzódy
przeciwległy kąt izby, ukazała się siedząca na drugim
tapczaniku jedna jeszcze mała istota ludzka. Była to
także dziewczynka, około dziesięcioletnia, której jednak
twarz i ubranie błysk ognia ruchomy i słabo tu
dochodzący oświetlał mętnie i migotliwie. Widać tylko
było, że siedziała ona na tapczaniku z podwiniętymi
nogami, w najgłębszy kąt wsunięta, w postawie
skurczonej i zziębłej. Tuż przy niej połyskiwały brązowe
guziki przyozdabiające niewielki, ale wykwintny
kuferek, z którego dwie małe i blade jak opłatek ręce
wydobywały od czasu do czasu różne drobne
przedmioty. Z ruchu rąk tych można było z łatwością
odgadnąć, że skurczona i zziębła istotka grzebieniem
z kości słoniowej długo i starannie czesała swoje włosy,
w których migotliwe błyski ognia rozpalały niekiedy
śród cienia gorącozłote połyski. Raz błysnęło też
wydobyte z kuferka w srebro oprawione lusterko…

– Mamo! mamo! – zawołała młodsza z dwu
bawiących się na tapczanie dziewczynek – Hela znowu
czesze się i przypatruje się sobie w lusterku…

– Ona dziś już trzeci raz czesze się, a dwa razy myła
sobie paznokcie – wzgardliwie zauważyła starsza
dziewczynka.

– Elegantka! Lala! – dorzucił chłopiec – czy to jej jak
nam w konwi myć się… Umoczy ręczniczek swój



w wodzie i pecka nim sobie twarzyczkę… Ot! stłukę ja
jej to lusterko, zobaczym, co będzie!

I wszystko troje z wielkim tętentem bosych nóg
rzucili się ku ciemnemu kątowi.

– Daj lusterko! Daj! Daj!

Dwie małe, blade jak opłatek rączki w milczeniu i bez
najlżejszego oporu wyciągnęły się z cienia i oddawały
rozswawolonej gromadce lusterko w srebrnych
ramkach. Dzieci porwały je, lecz łupem tym jeszcze nie
zadowolone, ściągnęły z tapczana kuferek z angielskiej
skóry i usiadłszy dokoła niego na ziemi, po raz setny
zapewne przeglądać poczęły zawierające się w nim
grzebienie, szczotki, szczoteczki, puste flakony
od perfum i pudełka do mydeł.

Janowa tymczasem, nie zważając wcale na krzyki
i śmiechy dzieci, a może nawet i w dobry humor przez
niewprawiona, rozmawiała z mężem o dzisiejszej
robocie jego, o przykrościach, które wyrządzała jej
sąsiadka, o Wicku, który dziś zalenił się i późno
do szkoły poszedł. Potem niosąc ku stołowi wielką,
dymiącą się misę zawołała dzieci na wieczerzę.

Wezwania tego nie trzeba im było po dwa razy
powtarzać. Wicek i Marylka jednym skokiem byli już
na ławie obok ojca, któremu po jednym ramieniu
na szyję zarzucili. Kaśka przyskakała do stołu, uczepiona
do spódnicy matki krającej w drodze chleb razowy
z wielkiego bochna. Janowa obejrzała się.

– Hela! – zawołała – a tyż? Dlaczego nie idziesz jeść?

Zsunęła się z tapczanika i kiedy szła ku rodzinnemu
stołowi, drobna postać jej oświetlona w pełni w sposób



szczególny, jaskrawy odbiła się od otaczającego ją tła.
Szczupła i nad wiek swój wysoka, miała ona na sobie
szubkę z błękitnego atłasu łabędzim puchem obszytą.
Atłas byt jeszcze świeży i błyszczący, ale śnieżne
niegdyś obszycie wyglądało jakby wydobyte z popiołu.
Ubranie to, z którego już wyrosła, sięgało jej zaledwie
do kolan, poniżej długie, chude jej nogi wpółokryte
były łachmankami pończoch pajęczej cienkości
i bucikami wysokimi, na długi rząd błyszczących
guziczków spiętymi, ale przez otwory których
przeglądały nagie prawie stopy. Ściągłą i chudą twarz
jej z wielkimi, zapadłymi oczami otaczały włosy
ogniste, starannie uczesane i opasane świeżo snadź
włożoną kosztowną wstążką. W tych niskich, ciemnych
ścianach, pomiędzy tymi dziećmi bosymi i w grubej
odzieży strój ten, jako też delikatność cery jej, rąk
i ruchów okrywały ją wpółśmiesznym, wpółbolesnym
piętnem głębokiej z całym otoczeniem jej dysharmonii.
Przez chwilę słychać tylko było uderzanie łyżek o misę
i mlaskanie pięciu gąb, z wielkim smakiem zajadających
zacierkę ze słoniną, przekąsywaną razowym chlebem.

Hela jadła także, ale powoli, delikatnie i bardzo mało.
Kilka razy podniosła do ust chleb i zacierkę
i położywszy łyżkę na stole, siedziała cicho, z rękami
splecionymi na kolanach, wyprostowana na stołku
swoim, tak wysokim, że stopy jej w paryskich,
podartych bucikach nie dosięgały ziemi.

– Czemu nie jesz więcej? – zwróciła się do niej
Janowa.

Dziękuję, już nie chcę – odpowiedziała i drżąc z zimna
otulała się, jak mogła, swoją za wąską dla niej
i za krótką atłasową szubką.



– Czym to dziecko żyje, to już ja doprawdy nie wiem!

– zauważyła Janowa. – Gdybym jej co dzień kawalątka
mięsa nie usmażyła, toby już chyba do tego czasu
z głodu umarła. A i tego jeszcze nigdy, nigdy do końca
nie zje…

– Et – flegmatycznie zauważył Jan – przywyknie
kiedyś, przywyknie…

– A ciągle też zimno jej i zimno… Nasze dzieci latają
po dworze bose i w koszulach, a ją tu w izbie przy piecu
w tym niby to futerku febra wciąż trzęsie…

– At – powtórzył Jan – przywyknie kiedyś…

– Pewno! – przytwierdziła Janowa – ale ot, tymczasem
żal bierze patrząc… Już ja często gęsto i samowarek
nastawię, a herbatą ją napoję…

– Tak i trzeba – potwierdził mularz – przecież płacą
nam za nią…

– Płacą, to płacą… ale nie tyle, żebyśmy ubóstwo
nasze dla niej na bogactwo odmienić mogli…

– Bo i nie potrzeba, przywyknie.

Wicek i Marylka opychali się jeszcze chlebem
i zacierką. Kaśka przekomarzała się z nimi jeść im
przeszkadzając. Jan otarłszy usta rękawem koszuli
począł rozpytywać się syna o szkolne jego nauki
i prowadzenie się, w przyległej izdebce zapłakało
kilkomiesięczne dziecię. Janowa, która misę, łyżki i pół
bochna chleba ku piecowi niosła, obejrzała się na Helę.

– Idź, pokołysz Kazia i zaśpiewaj mu tam, jak to ty
umiesz…



Rozkaz ten wydawała głosem łagodnym, daleko
nawet łagodniejszym niż ten, jakim do dzieci swoich
przemawiała.

Hela, posłuszna i milcząca, krokiem lekkim i pełnym
gracji, wcale do porywistego i ciężkiego chodu dzieci
mularza niepodobnym, wsunęła się w całkiem prawie
ciemną izdebkę, a po chwili miarowemu stukowi
biegunów kołyski wtórować zaczął słaby, leczy czysty
i rzewnością nabrzmiały śpiew dziecinny. Innych
piosenek jak francuskie nie umiała, ale tych za to
pamiętała mnóstwo. Francuskie zaś śpiewanie to zawsze
i nieodmiennie wprawiało w zachwyt rodzinę mularza,
dlatego może najbardziej, że było dla niej
niezrozumiałym. I teraz także dzieci umilkły, Jan obu
łokciami rozparty na stole i Janowa, myjąca naczynia
przy piecu, milczeli. W ciemnej izdebce miarowo stukały
bieguny kołyski, a czysty i smutny głos dziecinny
na przewlekłą, melancholijną nutę wyśpiewywał
zwrotkę ulubionej piosenki:

Le papillon s’envola,

La rose blanche s’effeuilla,

La la la la la la la…

Janowa podeszła do stołu, Jan podniósł głowę.
Popatrzyli na siebie, pokiwali głowami i uśmiechnęli się
z szyderstwem trochę, trochę ze smutkiem. Jan sięgnął
w zanadrze i rzucił na stół rozpieczętowaną kopertę.

– A! ot! spotkałem dziś na mieście posesora Krzyckiej.
Szedł do nas, ale zobaczywszy mnie zawołał i oddał mi



to…

Janowa grubymi palcami swymi z widocznym
i głębokim uszanowaniem wydobyła z koperty banknot
dwudziestopięciorublowy, stanowiący połowę rocznej
sumy, którą im pani Ewelina na utrzymanie i edukację
Heli aż do zupełnego dorośnięcia wypłacać przyrzekła.

– No – zaczęła Janowa – przysłała jednak… chwała
Bogu… myślałam, że…

Urwała, bo obok niej, przy stole, stanęła Helka.
Z ciemnej izdebki, gdzie kołysała dziecko, widziała
oddającego żonie kopertę z pieniędzmi i usłyszała
wymówione nazwisko swej dawnej opiekunki. Jakby
jej w jednym mgnieniu cała dawna żywość wróciła,
zeskoczyła z łóżka Janowej, przy którym stała kołyska,
i przypadła do siołu z zarumienioną twarzą,
z błyszczącymi oczami, uśmiechnięta i drżąca, nie
od zimna już, ale od wzruszenia. Wyciągnęła
ku kopercie obie ręce.

– Od pani – wołała – to od pani… czy… czy…

Tchu jej brakło.

– Czy panu o mnie co pisze?

Jan i Janowa popatrzyli znowu na siebie, pokiwali
głowami i uśmiechnęli się.

– Ej, ty głupi dzieciaku! gdzie by tam pani miała
do nas o tobie co pisać… przysłała, ot, pieniądze
na utrzymanie twoje. Bądź wdzięczna i za to!

Hela w mgnieniu oka znowu pobladła, sposępniała
i otulając się szubką swoją odeszła ku piecowi. Wicek
pochwycił kopertę i czytał Marylce wypisany na niej
adres, Kaśka drzemała na ławie z głową złożoną



na kolanach ojca. Jan, biorąc z ręki żony banknot,
z wahaniem w głosie zaczął:

– Może by to… schować dla niej… na dalsze czasy.
Za dwadzieścia pięć rubli wyżywimy dziecko, a te
drugie niechby… składały się…

Niechby składały się – brodę na ręku w zamyśleniu
wspierając odpowiedziała Janowa tylko że widzisz,
Janku, teraz by ją oporządzać trochę trzeba…

– Jak to oporządzić? Toż pozwolili jej całą garderobę
wziąć ze sobą…

– Ach! garderoba! Dobre to było do pałacu, ale tutaj…
Wszystko to takie cieniutkie, delikatne, niemocne…
albo to ja mogę prać także rzeczy jak należy… Ot, jedna
dopiero zima minęła, a na miejscu tych jej sukien
w kuferku same łachy zostały.

– Ano, kiedy oporządzić, to oporządzić. Tylkoż mi,
kobieto, zbytków żadnych dla dziecka tego nie rób…
niech chodzi tak jak nasze dzieci… a jeśli grosz jaki
zostanie, na dalsze czasy dla niej schować…

– Ale! Jak nasze dzieci! Kiedy to takie delikatne. Bosą
nogą na podłogę stąpi, kaszle… trzy dni koszulę ponosi,
płacze, pytam się: „Czego płaczesz?” „Koszula brudna!” –
powiada… A myje się to, czesze i kurczy się po kątach
przez całe dnie… jak kotka.

– At – bębniąc palcami po stole zakonkludował Jan –
przywyknie…

Gdy mularz i żona jego w sposób ten naradzali się
nad Helą, ona stała przed piecem i zapadłymi,
przygasłymi oczami patrzała w dogasający ogień. Widać
było, że namyślała się nad czymś głęboko; po chwili



stanowcze jakby postanowienie powziąwszy odwróciła
się i cichutko otworzywszy drzwi od sieni wymknęła
się z domostwa. Na ulicy znacznie widniej było niż
w chacie, jednak szarzało już z wolna i chłodem
przeszywająca mgła marcowego deszczu napełniała
powietrze. W mgle tej brzegami znanych sobie dobrze
uliczek, a potem ulic Helka przesuwała się zrazu prędko,
potem coraz powolniej. Chwilami zmęczona bardzo
przystawała; w wąskiej piersi jej brakowało oddechu,
źle obute nogi słabły, kilka razy zaniosła się
chrypliwym kaszlem. Szła jednak wciąż dalej i dalej,
aż znalazła się na Zamiejskiej ulicy, u początku której,
pośród bezlistnych teraz drzew ogrodu, stała willa pani
Eweliny. Podeszła do żelaznych sztachet, popatrzyła
na ogród. Posunęła się dalej, ku bramie. W bramie
furtka była otwarta. Weszła na dziedziniec. Tu, w głębi
dziedzińca, w dwu oknach oficyny, w której było
mieszkanie stróża, świecił ogień. Snadź gotowano tam
wieczerzę. Przed oficyną stróż rozrąbywał na drzazgi
klocek drzewa. Zresztą cicho tu było i pusto, uderzenia
siekiery głucho i miarowo tętniły w mgle deszczowej,
z blaszanej rynny na brak dziedzińca ciekła
z monotonnym szmerem wąska struga wody. Hela
przesunęła się pod ścianą pałacyku i suchą,
bo żwirowaną ścieżką weszła do ogrodu. Tu stanęła
przed schodami wysokiego ganku, na którym pani
Ewelina przesiadywała zwykle całe dnie letnie. Teraz
schody, ganek i okrążające go ławki pokryte były wodą.
Hela zaczęła wstępować po schodach, woda pluskała
spod jej paryskich, podartych bucików. Nagle wydała
okrzyk radości i miłosnym gestem wyciągnęła obie
ręce. Spod ławki, z kąta ganku, w którym leżał zwinięty
i do kłębka zmoczonej w błocie peli podobny,



z zajadłym, piskliwym szczekaniem rzucił się ku niej
Elf. Nie poznał jej był zrazu, bo też długa sierść jego,
przemokła, splątana, całkiem prawie zasłaniała mu oczy.
Gdy jednak przemówiła do niego i na mokrych deskach
przed nim usiadła, wskoczył na jej kolana; a skomląc
z radości, lizać począł twarz jej i ręce. Stworzenie to było
wychudłe także, zziębnięte, głodne zapewne, brudne…

– Elfku, mój! Elfku! piesku mój drogi, złoty, najmilszy!

Tulili się do siebie i całowali się wzajem.

– Elfku! A gdzie pani? Gdzie pani? Nie ma pani naszej!
Nie ma! Nie ma!

Wstała i psa niosąc w objęciu zbliżyła się do jednego
z wychodzących na ganek okien domu. Usiadła
na ławce i wnet zerwała się z niej.

– Popatrzym przez okno, Elfku, zobaczym, co tam
w pokojach dzieje się… Może tam pani jest… może nas
zawoła…

Uklękła na ławce. Woda, której wiele zgromadziło się
we wklęsłości ławki, plusnęła spod jej kolan. Nie
uważała na to.

– Patrz, Elfku, patrz!

Podniosła pieska i obok twarzy swej kosmaty
pyszczek jego do szyby przycisnęła.

– Widzisz, Elfku… Wszystko tak samo, jak było…
pąsowe firanki takie piękne… a tam to duże lustro,
przed którym pani ubierała mnie czasem… a tam…

przez otwarte drzwi widać pokój jadalny…

Umilkła; pożerała oczami wszystko, co we wnętrzu
mieszkania dostrzec mogła.



– Widzisz, Elfku, ten kołyszący się fotelik… Jak
na nim wygodnie siedzieć… Bywało, siądę i kołyszę
się… kołyszę się… caluteńką godzinę… i lalka moja, ta
duża, kołysała się ze mną…

Elf zmęczył się niewygodną pozycją, wysunął się
spod jej ramienia i opadł na ławkę. Osunęła się też
wkrótce na nią i dziewczynka.

– Oj, Elfku! Elfku! I ty, i ja… byliśmy tam niegdyś…

Siedziała w wodzie. Ubranie jej tak było
przesiąknięte wilgocią, że czuła spływające jej
po plecach chłodne strumienie. Stopy jej, pod
paryskimi, podartymi bucikami nagie prawie, drętwiały.
Siedziała jednak i tuliła do piersi wychudłego, mokrego
Elfka, który od chwili do chwili ręce jej lizał.

– Widzisz, Elfku, tam gdzie teraz tyle błota… latem
jest trawnik, a ja z panią siedziałam na nim tyle, tyle
razy i układałyśmy bukiety. A pamiętasz ty, Elfku,
Włochy? To ja uprosiłam panią, abyś tam z nami jechał!
Jak tam pięknie, prawda? Ciepło, zawsze zielono…
słońce tak świeci… świeci… morze takie szafirowe…
nad morzem takie wielkie, białe ptaki latają…
A pamiętasz, jak panna Czernicka lękała się płynąć
po morzu? Gdzie teraz panna Czernicka? Z panią
pojechała. A my, Elfku, nie pojedziemy już z panią
nigdzie… nigdzie… nigdzie…

Ciężka, kamienna senność ogarniać ją zarzynała.
Pochyliła głowę na poręcz ławki i mocno wciąż
trzymając przy piersi sennego też Elfa – usnęła.
Na świecie robiło się coraz ciemniej; siekiera stróża
umilkła, w oknach oficyny zgasł blask ognia, drobny,
gęsty deszcz wciąż bez najlżejszego szelestu spadał



na ziemię i tylko po rogach pałacyku z blaszanych
rynien ciekły z monotonnym szelestem wąskie
strumienie wody.

Około północy dostukawszy się do stróża
i na pytania swe otrzymawszy odpowiedź, że istotnie
stróż widuje od czasu do czasu dziecko to, które mu
wieczorem z chaty zginęło, Jan mularz z zapaloną
latarnią wszedł na ganek i nad jedną z otaczających go
ławek stanął jak skamieniały. Stał, patrzał, wstrząsał
głową i, nie wiedzieć dlaczego, grubą ręką swą,
z niechcenia niby, przesunął po oczach, podniósł potem
w silnych ramionach swych dziewczynkę, która
obudziwszy się, senna, spłakana i słaba, rozpaloną twarz
swą na ramię jego zwiesiła. Zniósł ją z ganku i szybkim
krokiem ku chacie swej z nią podążył. Biorąc Helkę
odrzucił precz śpiącego na piersi jej Elfa, który też
w milczeniu poszedł znowu pod ławkę i ciężko
wzdychając zwinął się w kłębek na mokrej podłodze
ganku.



Gloria victis

Leciał wiatr światem ciekawy, niespokojny, słuchał
gwarzeń, opowiadań wód, zbóż, kwiatów polnych,
drzew przydrożnych i – szumiał. Szumiał o wszystkim,

co widział, co słyszał na szerokim, wielkim,

na przedziwnym świecie i leciał, aż przyleciał do krainy,
w wody, trawy i drzewa bogatej, która nazywa się
Polesie litewskie.

Hej, przestworza wolne, przestworza rozłożyste
wiatrowi prędkiemu na równinach, co skraje niebios
dokoła podpierają bez przeszkód, bez zasłon. Nie uderzy
się tu wiatr prędki o żadną górę ani o żaden pagórek,
nie powstrzyma lotu jego żadne wysokie miasto i chyba
tylko las przed nim stanie z obliczem ciemnym i nad
łąkami bezkresnymi, nad rozlanymi po nich wodami
zaszepcze słowo: tajemnica!

Ale dla wiatru las tajemnic nie ma. Są to dwaj
przyjaciele. Przenika wiatr leśne gęstwiny od skraju
do skraju i one mu wszystko, co widziały, słyszały,
opowiadają. Przenikają się wzajemnie i w noce
gwiaździste, w dnie od śniegu białe, w wieczory
jesienne od chmur posępne, od deszczu szemrzące,
wiodą ze sobą długie przyjaciół rozmowy.

Leciał tedy wiatr nad Polesiem, gdy letnie słońce
miało się ku zachodowi i w blasku jego smółki
na łąkach stały zarumienione jak zorze, a wody
oblekały się w barwy tęczowe. Na wodach w szyby
wieloramienne, w strugi leniwe rozlanych jaśniały
fiolet, purpura i złoto, a nad nimi, w powietrzu,
rozpościerała się cisza błękitna, głęboka.



Wiatr ciszy nie mącił, albowiem nie był z wiatrów
takich, co grzmią i huczą, wstrząsają i obalają, ale
z takich, co kochają świat . Latał po świecie, ażeby
zbierać jego prawdy i baśnie, minione dzieje,
wyronione jęki, echa staczanych walk, ażeby zbierać
pyłki jego nadziei, żużle jego żalów, tony jego pieśni
i nieść je w przestrzeń, w dal, w czas, w pamięci,
w serca…

Przeleciał wiatr prędki nad łąkami rozległymi,
łagodną pieszczotą muskając w locie rumiane smółki
i czerwone szczawie, łagodną swawolą w drobne fale
marszcząc tęczowe wód powierzchnie, aż rozwinęła się
przed nim wstęga wody wcale niż tamte innej, cicho
stojącej w korycie rękoma ludzkimi wyżłobionym.

Wiedział wiatr, co to za woda i jak się nazywa. Przed
połową stulecia tu był i wiedział, że jest to Kanał
Królewski. Hej, hej, ten pasek wody bladobłękitnej,
sennej, jakaż mu to przeszkoda!

Zanim motyl zdołał wzbić się z przybrzeżnej trawy
na szczyt situ, u którego zwinął do snu pozłacane
skrzydła, wiatr przeleciał nad Królewskim Kanałem
i oko w oko spotkał się z roztoczonym jak wzrokiem
sięgnąć, wysokopiennym, cienistym, przezroczystym
lasem. Odkąd tu był, pół stulecia upłynęło, jednak
poznał przyjaciela.

– Jak się masz? – zadmuchał wesoło.

Las w odpowiedzi zaszumiał:

– Witaj, miły latawcze!

I wleciał wiatr do lasu uradowany, zwinny,
przelatywał wśród świerków, brzóz, olch, dębów,



ramionami owijając pnie starych przyjaciół i skrzydłami
na ich konarach składając pocałunki przywitalne.

– Jak się macie? – szemrał i szeptał. – Coście przez czas
ten widziały, słyszały? Co się tu u was, dokoła was
działo, stawało?

A stare świerki, dęby, brzozy rozłożyste, ramionami
powiewając, odpowiadały:

– Działy się tu i stawały rzeczy dziwne, rzeczy głośne,
dzwoniące, płaczące, rozlegające się krzykami, jękami…

– Co, co, co się działo? Jakie, jakie, jakie rzeczy? –
z szybkością niezmierną szumiał, pytał wiatr, gdyż po to
tylko istniał, aby dzieje ziemskie zbierać i po ziemi je
roznosić albo nawet niekiedy pod samo niebo wznosić
i niebu pokazywać.

Po lesie błąkały się światła zachodzącego słońca,
w szerokie, złote pasy ubierając pnie drzew starych,
na mchach i paprociach migocząc mnóstwem iskier,
w rozkwitłych różach dzikich zapalając rubinowe serca.

Róż dzikich, traw, paproci pełna była polana bardzo
rozległa, wyniosłymi drzewami zewsząd otoczona,
na którą wiatr wleciał i wnet po niej uwijać się począł
z szybkością nadzwyczajną, wznosząc się i opadając,
badając, szukając, na różne tony szumiąc:

– Co się tu działo? Co się tu, na tej polanie, działo? Coś
osobliwego, coś nadcodziennego dziać się tu musiało!
Czuję krew! O! długo, przedługo ziemia wydaje z siebie
woń krwi swych dzieci, ludzi! Słyszę jęki! O, długo,
przedługo powietrze trzyma pod obliczem nieba jęki
dzieci jego, ludzi! Tu był bój jakiś i tu były zgony! Tu



były rany, tętenty koni, krzyki! Mówcie, drzewa
kochane, opowiadajcie, mówcie!

Drzewa milczały, tylko po ich gałęziach przebiegł
dreszcz lekki, krótki, jakby z zimna nagłego powstały,
co dziwne było w ten ciepły dzień letni.

A właśnie w tej chwili wiatr z gwałtownością u niego
niezwykłą, z szumem namiętnym zapytywać począł:

– A toż co? A to co jest takiego? Tego natura nie
uczyniła! To uczyniły ręce ludzkie? Tu nigdzie natura
pagórków nie usypywała! Ten usypany jest przez ludzi!
Kto? Po co? Dlaczego? A tenże krzyżyk na pagórku,
wśród liliowych dzwonków, Boże, jak mały, prosty,
biedny! – Co znaczy? Mówcie, drzewa, o mówcie,
błagam!

Wtedy dąb wyniosły i silny, któremu kępa
zwisających w dół gałęzi czyniła brodę długą, brzoza
wysmukła i cała w długich, ku ziemi opadających
warkoczach, świerk wyprostowany, w hełmie z iglicą
strzelistą na szczycie, odpowiedzieli chórem
przyciszonym szumów:

– To jest mogiła!

– Taka wielka, taka wielka, taka wielka mogiła! –
zadziwił się wiatr.

Brzoza westchnęła:

– A krzyżyk tak mały!

A dąb zagadał:

– Śpi w niej wiele serc mężnych, spalonych
na ołtarzu…



– Wiele serc, a krzyżyk jeden – zadziwił się znowu
wiatr.

A brzoza znowu westchnęła:

– I taki mały, biedny!

Wyprostowany świerk potrząsnął hełmem zdobnym
w strzelistą iglicę i przemówił:

– Jam najwyższy w tym lesie, najdalej widzę, wiem:

są na ziemi bohaterzy wieńczeni i nie wieńczeni, mający
pomniki i ich niemający.

Nabożnie wiatr wyszeptał pytanie:

– Jestże to mogiła bohaterów?

– Bezimiennych – odpowiedział świerk .

A dzwonki liliowe, gęsto dokoła krzyżyka rosnące,
cicho zadzwoniły:

– Pomarłych młodo, młodo…

– I w mękach – szepnęła róża dzika u szczytu pagórka
rosnąca, przy czym od rubinowego serca swego
oderwała płatek jeden i na pagórek go rzuciła.

Upadł płatek do motyla podobny na trawy wysokie,
a róża westchnęła:

– Ja jedna kwiaty na tę mogiłę rzucam. Co lata, od pół
stulecia prawie, rzucam na nią wonne płatki moje, ja
jedna!

Tu znowu odezwały się dzwonki liliowe:

– A my dzwonimy pacierz żałobny. Co lato, od pół
stulecia prawie, wydzwaniamy nad tą mogiłą pacierz
żałobny… my jedne!



Wtedy wiatr prędki położył się na pagórku
mogilnym, znieruchomiał. Ludzie widzieć by go nie
mogli, lecz drzewa, trawy, kwiaty widziały.

Ciało jego przezroczyste, powiewne, z kryształu
i szronu utkane, wydłużyło się na pagórku w skrętach
wężowych i tysiącem złotych odbić zaświeciły w nim
blaski zachodzącego słońca. Świeciły i migotały
błyszczące odbicia te w skrzydłach jego ogromnych,
które jak fale płynnego kryształu opadły na trawy
polany, we włosach jego, które jak pajęcza tkań
ze szronu rozpostarły się nad polaną, w ramionach jego,
które jak kryształowe kolumny wznosiły się
ku drzewom, gdy w powietrzu płynęło szemranie
błagalne, ciche.

– Mówcie, o, starzy wiatru prędkiego przyjaciele! Wy,
co przez wieki mieszkacie w świątyni dumania i czołami
niebotycznymi podpieracie stropy samotni
nieskończonych, zamyśleni świadkowie dziejów ziemi,
tysiącoustni a milczący stróże mogił leśnych,
bezimiennych, zapomnianych, nieuczczonych,
wyśpiewajcie mi o tej mogile strofę życia i strofę
śmierci, abym mógł unieść ją pod niebo i pokazać
niebu, a potem nieść nad ziemią w przestrzeń, w dal,
w czas, w pamięci, w serca…

Ostatni rąbek tarczy słonecznej za skraj ziemi zasunął
się i zniknął. Natomiast zorza wieczorna w purpurze
i płomieniach podniosła się za lasem i las napełniła
światłami pożogi. W powietrzu, pomiędzy liśćmi drzew,

na krzakach i trawach, rozsypały się okruchy świetlnej
łuny niebieskiej, mające czerwoność i ognistość
płonących kropel krwi.



Stary, potężny dąb, pałającymi kroplami krwi
na gałęzistej brodzie świecąc, rozwarł szerokie ramiona,
powiał nimi w powietrzu i tak szumieć zaczął:

– Przyszli tu w kilkuset ludzi i rozłożyli się obozem
gwarnym, tłumnym, pstrym od odzieży rozmaitej,
pobłyskującym orężem rozmaitym.

Jedną tylko część odzieży mieli jednostajną: czapki
czworokątne barwy amarantusów albo polnych
chabrów i jedną cechę wspólną wszystkim: młodość.
Samo lato życia, lato gorące, kwitnące patrzało z ich
twarzy, jeszcze znojem trudów i walk niedotkniętych,
jaśniało w oczach, po brzegi pełnych zapału i nadziei.
Rozłożyli się obozem, zbudowali ze splecionych gałęzi
namiotów kilka: dla wodza, dla co lepszych koni, dla
przyszłych rannych; u rozpalonego ogniska zgotowali
sobie posiłek wieczorny i gdy roboty były już
skończone, a na niebo nad lasem wzeszły gwiazdy,
wzbili ku niebu i ku gwiazdom chór silnych głosów,

śpiewających hymn skargi, ufności i prośby. Hymnu
tego my, drzewa, słuchałyśmy zdumione, wtórując mu
szeptem ciekawości pełnym: „Co to będzie, co to
będzie?”.

Wodzem ich był człowiek świętego imienia, które
brzmiało: Romuald Traugutt . Pytasz, dlaczego świętym
jest to imię? Albowiem według przykazania Pana
opuścił on żonę i dzieci, dostatki i spokój, wszystko,
co pieści, wszystko, co raduje i jest życia ponętą, czarem,

skarbem, szczęściem, a wziąwszy na ramiona krzyż
narodu swego, poszedł za idącym ziemią tą słupem
ognistym i w nim zgorzał. Nie tutaj zgorzał. Nie w tej
mogile śpi. Kędyś daleko. Ale wówczas na czele hufca



tego na tę polanę przyszedł i patrzyłyśmy na niego my,
drzewa.

Po razy wiele w czasach dalekich spod głazu niewoli,
który tę ziemię tłoczył, wzbijał się był słup ognisty
ku obiecanej krainie wolności wiodący i gromady ludzi
za nim szły. Wzbił się i teraz, gromady ludzi za nim
poszły, ta była jedną z nich, a on jej przywodził.
Widziałyśmy jego czarnowłosą głowę z oczyma
myśliciela i uśmiechem dziecka. Oczy miał mądre,
smutne – podobno bratem bliźniaczym mądrości bywa
u ludzi smutek – a uśmiech świeży, perłowy, z kroplą
słodyczy dziecięcej albo niewieściej. Przez czoło śniade
palec tragicznych przeznaczeń wcześnie przeciągnął mu
zmarszczkę surową, niekiedy aż groźną.

I głos jego słyszałyśmy z brzmieniem jak stal
dzwoniącym, rozkazującym, niekiedy aż groźnym. Tak
grzmieć musiał w wąwozie termopilskim głos
Leonidasa.

Skąd wiemy o Leonidasie? Pra-pra-ojcom naszym
opowiadały o nim pra-pra-ojce wiatrów prędkich i nikt
nie zgadnie, kędy, jak, kiedy o rzeczach wielkich
i o rzeczach wiecznych rozpowiadają wiatry drzewom,

drzewa chmurom, chmury gwiazdom, gwiazdy duchom,

a baśnie i pieśni, wieści i powieści płyną jak świat
szeroko i jak wieczność długo…

Czy Leonidas wiedział, że gdy wąwóz termopilski
trupami hufca swojego zasypie, stopa niewoli ziemi
greckiej nie dosięże? Jeżeli wiedział, błogo mu było
uściełać tę krwawą zaporę i jako pieczęć składać na niej
siebie!



Ten nie wiedział. W orężnych sprawach ludzkich
biegłym był, biegłość ta w dalekowidztwo wzrok mu
zaostrzała, spostrzegał wyłaniającą się zza dnia ofiar
i boju potworną, czarną noc.

Jednak szedł i prowadził, bo taka była moc słupa
ognistego, który wówczas nad ziemią wzbił się, taka
tęsknota za obiecaną, oczekiwaną, za upragnioną,
płomiennie kochaną krainą wolności i taki był krzyż
narodu jego ciężki, nieznośny…

Ale nie o nim teraz opowiadać będę. O nim potem,

długo. Długa być winna powieść o mężu wielkim, który
po sobie zostawił imię głośne.

Teraz o jednym z bezimiennych, z najmniejszych,
z najmłodszych, o tym, nad którego głową niemal
chłopięcą ręka niewieścia ten mały krzyżyk zasadziła.

Piękny maj był na świecie, kiedy tu przyszli.
Konwalie kwitły obficie jak nigdy, niedaleko stąd nad
błękitną strugą w kalinowych krzakach śpiewał słowik .
Zielono było na tej polanie od młodych traw i paproci,
kwiecisto od konwalii i róż dzikich, wonnie, złoto
i ciepło od wiosny. Gdy oni przyszli, uczyniło się
na niej szumnie, dumnie i wesoło. Tak, tak, wesoło.

Nie niewolnicy to byli na arkanie przemocy do boju
ciągnięci, lecz dobrowolni ofiarnicy wysokich ołtarzy.
Ze światłem idei w głowach, z ogniem miłości
w sercach, głowy i serca nieśli wysoko. Byli silni, śmiali,
gwarni i czy uwierzysz, wietrze prędki? – byli szczęśliwi.
Zapewne uwierzysz, bo wiedzieć o tym musisz,
że na Gwieździe, która nazywa się Ziemią, dusze ludzkie
i szczęścia ludzkie istnieją w mnóstwie odmian i że, jak
motyl na kwiat wybrany, dusza ludzka zlatuje zazwyczaj



na tę odmianę szczęścia, która najwięcej do niej samej
jest podobna. Ich dusze przyciągnęło ku sobie to
szczęście, co rozkwita na wysokich górach i ma kielich
purpurowy, a koronę uplecioną z cierni.

Nie tylko przyszli, lecz także i przyjechali. Grzmiała
ziemia od biegu osiodłanych koni i powietrze iskrzyło
się od błysków obnażonych szabel, ilekroć stalowy głos
wodza zawołał:

– Jazda!

Na czele jazdy wybór wodza postawił młodzieńca
o postawie wyniosłej i czarnym, iskrzącym się oku.
Młody Herkules z kształtów, Scypio rzymski z rysów.

Rodzinny dom jego stał niezbyt stąd daleko,
od podstaw do szczytu opleciony bluszczem, otoczony
gęstwiną drzew odwiecznych, rozłogiem pól żyznych.
Spod zielonych bluszczów wyszedł, tutaj przybył
i z posłuszeństwem dziecka, z pośpiechem kochanka
biegł na swym strojnym, ognistym arabie, ilekroć
rozległ się głos wodza, wołający:

– Jagmin!

Wtedy czapka kwadratowa krwawiła się mu nad
czarnymi jak noc włosami, dłoń leżała na głowni szabli,
a za silnymi ramiony leciał poszum niewidzialnych
skrzydeł… owych dawnych.

Ale ten mój, ten mój mały… (małym Tarłowskim
nazywano go w obozie) ani tak silny był, ani tak
urodziwy, ani nawet tak bogaty, aby na drogocennym,

strojnie przybranym biegunie tu przybyć. Dlatego
właśnie ulubieńcem moim stał się, że był wątły,
drobny, na twarzy różowy i biały, a oczy miał jak
u dziewczyny łagodne, nieśmiałe, czyste i tak błękitne,



jak te niezapominajki, które tu czasem u stóp moich
rosną. Przebrana dziewczyna czy ledwie dorosłe chłopię!
Wcale też niedawno minęło mu lat dwadzieścia. Jednak
może i dlatego jeszcze ulubieńcem moim rychło stał się,
że we mnie ciekawość obudzał.

Dziwne w wieku tak młodym przepastne zadumy
osiadały mu niekiedy w oczach dziewiczych, łagodnych,
a po twarzy różowej i białej przepływały takie łuny
gorące, jakby tam w nim, we wnętrzu tej jego wątłej,
chłopięcej postaci coś płonęło, gorzało.

I przedtem zresztą, zanim tu przybył, już go lubiłem.

Mówiły o nim pomiędzy sobą te trawy rozczochrane,
które wiecznie pochylają się ku sobie i o czymś mówić
jedne drugim muszą. Mówiły o nim rzeczy miłe, ładne.
W ciche wieczory szeptów ich słuchałem.

Urodził się nie w tych stronach, kędyś daleko, a w te
strony przywiał go ów prąd górny, który wówczas
światem płynął i ludzi wysokich rzucał w ramiona
i pod stopy maluczkich. On, ten mały, wysoki był
wiedzą i myślą. Szybko podbijać musiał ich krainę,
skoro tak wcześnie stał się jednym z jej mieszkańców.

Był młodym uczonym, takim, co się u ludzi nazywa
naturalistą. Mógłby był na szerokim świecie wstępować
na drogi wysokie. Wstąpił na niziutką. Przybył w te
strony, aby swą myśl i wiedzę rozdawać maluczkim.

Dlaczego w te strony właśnie? Nie wiem. Ale to rzecz
pomniejsza. Przeznaczenie welonem tajemnicy osłonięte
trzyma w dłoni kołczan z tysiącem trafów, którymi
uderza w ludzi i rzuca nimi jak piłkami po świecie
przestrzeni i po świecie zdarzeń.



Przyjechał był do pobliskiego stąd miasteczka i uwił
tam sobie gniazdo nieduże, codziennie napełniające się
szczebiotaniem piskląt ludzkich. Nie przyjechał sam
jeden. Przywiózł ze sobą dziewczynę, siostrę młodszą,
w sposób bajeczny, prawie aż zabawny do niego
podobną. Ta sama drobność wzrostów, wątłość
kształtów, te same rysy cery i na rysach rozlane wyrazy.
I kochaliż się, kochali! Podobno odumarli im wszyscy
bliscy i byli na świecie tylko we dwoje. Samotność serc
sierocych i wspólność zagrody rodzinnej, kędyś daleko
starymi lipami ocienionej, skrzepiały węzeł u kolebek
zadzierzgnięty. Skrzepiała go jeszcze zapewne
jednostajność tych gwiazd, które rządzą ludzkimi
ukochaniami, chęciami, pracami. Pracowali razem. Brat
uczył siostrę, siostra pomagała bratu i zawsze byli
razem, we dwoje: w szkole, w domu, na ulicach
miasteczka, na drogach polnych i leśnych. Aż zabawnie
było patrzeć na tę parkę ludzi młodziuteńką, małą,
jasnowłosą, różowotwarzą, wiecznie ze sobą sprzęgniętą
i wiecznie ze sobą rozmawiającą, naradzającą się,
zagadaną, z błyskami w błękitnych oczach i wesołymi
uśmiechami na rumianych ustach. Ona go nazywała
Marysiem, a on ją Anielką.

Dobrze im było ze sobą i każdy z łatwością mógł
zgadnąć, że dobrze im było na świecie.

Wkrótce jednak przyszedł czas, że na ulicach
miasteczka, na polnych i leśnych drogach poczęli
ukazywać się nie we dwoje już, ale we troje.
Towarzyszem ich często bywać zaczął ów młodzieniec
spod zielonych bluszczów, z postawą wyniosłą, silną
i ze śniadym profilem Rzymianina, który to potem
na tej polanie miał dowodzić jazdą. Ten zewnętrznie



wcale do nich podobny nie był; owszem, jakby innej
rasy był, czerwieńszej krwi, spod zamaszystszego,
potężniejszego młota natury. Pomimo to zawiązywało
się pomiędzy tym trojgiem coś coraz serdeczniejszego:
przyjaźń? miłość? jedna i druga razem? – aż dnia
pewnego, za sprawą nowego towarzysza, dziewczyna
zapłakała krótko, lecz rozpacznie.

Było to tak . W lesie, tym, co tuż za miasteczkiem,

siedziała z bratem na obalonej kłodzie i oboje
z głowami ku sobie pochylonymi przyglądali się jakiejś
pierzastej trawie, po której pełzał drobny jakiś owadek,
gdy tamten spiesznie nadszedł i przed nimi stanął.
Szukał ich i znalazł. Od dość już dawna wiedział, gdzie,
kiedy najłatwiej znaleźć ich może. Zmieniony był, jakiś
nie taki jak co dzień. Oczy mu gorzały, spod czarnego
wąsa usta zdawały się krwią tryskać, burza uczuć
wstrząsała śniadym czołem. Stanął przed nimi, bez
słowa powitania odkrył głowę i ręką po kruczych
włosach powiódł, a ręka ta, duża, silna, biała,
herbowym sygnetem na palcu błyszcząca, trochę drżała.
Zrozumieli i – zawiązała się szybko rozmowa.

– Już dzień oznaczony?

– Oznaczony.

– Kiedy?

– Za dni dziesięć.

– Gdzie?

– W Dziatkowiczach.

– Dokąd?

– Za Kanał Królewski, do lasów horeckich.



Tu głos dziewczyny zawołał:

– Już!

A on brata jej zapytał:

– Postanowienia nie zmieniłeś?

– Chyba by dusza moja zmieniła się na inną!

– Więc razem?

– Razem!

– Za dni dziesięć do mnie i ze mną tam, gdzie będą
wszyscy…

Zamilkli, bo rozmowę przerwał im płacz niewieści.
Z twarzą ukrytą w drobnych dłoniach Anielka łkała
i było to łkanie rozpaczne.

Wiedziała, że to się stanie, lecz kiedy już, już stawać
się miało, tak płakać poczęła, że aż całe wątłe jej ciało
w tym płakaniu kurczyło się i drżało, aż jasne włosy
rozsypywały się po ramionach i na szarą sukienkę przez
palce przeciekały strumienie łez. Ale niedługo,
niedługo. Mocowała się z łkaniami, z łzami – i ustały.
Wstała i ramionami otoczyła szyję brata. Przycisnęła się
do piersi jego mocno, mocno i odrywając się od niej
powtórzyła kilka razy:

– Idź, Marysiu, idź!

Twarz jej od łez mokra stanęła w uśmiechu takim,

co to bólem usta kurczy i rumieńce z niej zniknęły. Ale
postać drobną z całej siły wyprostowywała i w oczach
brata topiąc swe biedne, mężnie ze łzami walczące oczy,
powtarzała:

– Idź, Marysiu, idź! Trzeba!



W wieczór dnia tego w małym ogródku, gdzie rosło
kilka jabłoni i trochę bzów kwitło, dwa głosy z cicha
z sobą rozmawiały. Głos dziewczęcy prosił:

– On silny duchem, ale ciałem słaby, w ćwiczenia
męskie niewprawny… Od dzieciństwa książka, nauka,
górne myśli i zamiary… Odważny, lecz siła skąd?
Kocha, jak kocha, ja jedna tylko wiem, ale czy zdoła?
Nie tu urodzony, nikogo tam swego mieć nie będzie.
Pan nigdy niczego się nie lękał, to poznać łatwo. Więc
pan nie wie, co to trwoga taka… jak szyba lodu
na sercu, jak nóż w sercu. O, panie… bądźcie wy tam
często razem…

On przyrzekał:

– Tam, gdzie nikogo swego mieć nie będzie, ja będę
mu swoim. Przyjacielem mu będę, bratem, w potrzebie
obrońcą. I jak razem odchodzimy, tak razem tam
będziemy pierś z piersią, dusza z duszą… I razem
powrócimy… albo…

Z szerokiej piersi namiętne westchnienie wzbiło się
pomiędzy wonie bzów i bzy tylko widziały, jak nad
dwojgiem rąk dziewczęcych, drobnych, drżących nisko
pochyliła się męska twarz z rzymskim profilem i jak
usta męskie, purpurowe, gorące lgnęły się do nich
pocałunkami długimi… Pierwsze to były pocałunki,
na rękach tych przez te usta składne. Czy i ostatnie
także? Potem oczy ich zatonęły jedne w drugich i przy
świetle gwiazd wiele sobie powiedziały. Może usta
powiedzieć pragnęły więcej jeszcze, lecz w tej godzinie
wyrocznej… nie mogły. Czy kiedykolwiek powiedzą?
Przeznaczenie stoi za ludźmi welonem tajemnicy



zasłonięte i w dłoni trzyma kołczan z tysiącem
zdarzeń…

Lecz daj mi spocząć chwilę, wietrze prędki! Są ludzie
i losy, o których bez spoczynku długo mówić nie mogą
takie nawet jak ja dęby silne. Dreszcze po konarach mi
biegną i na liście występują krople chłodne.

Chłodna rosa na las padała i bujne jej krople gęsto
usiały gałęzistą brodę silnego dębu. Toczyły się też one
z wolna po długich warkoczach brzozy, rozpylonym
srebrem świeciły na trawach, krzakach, liliowych
dzwonkach, na płatkach róż dzikich, których serca,
niedawno rubinowe, przygasały, ciemniały.

Przygasało, ciemniało również nad lasem niebo,
za przezroczystą zasłoną drzew jaśniejąc już nie
krwawym płomieniem, lecz bladym złotem zorzy.
Od tego bladozłotego jeziora, na niebie zawieszonego,
szły lasem światła smętne, blade, przedwstępne gońce
nocy i rozpływała się od nich po lesie melancholia
zadumana, tęskna…

Ale noc nie nadchodziła jeszcze i na niebie nie było
gwiazd, tylko gdzieniegdzie płynęły po nim od zorzy
obłoki przezroczyste, do piór złotawych albo do bladych
rumieńców podobne.

Pod złotawym piórem niebieskim w mdlejących
blaskach dziennych wyprostowany świerk zachwiał
szczytem ciemnym, ramiona jego zadrżały i wkrótce
rozwarły się szeroko, a nad polaną popłynął szum
głęboki i dumny najwyższego z leśnych drzew.

– Jam najwyższy w tym lesie, najdalej wzrokiem
sięgam i widzę najwięcej.



Widywałem walki, które staczali oni w oddaleniu to
większym, to mniejszym, niekiedy tak wielkim, że ich
odgłosy dochodziły tu jak głuche turkoty, toczące się
za skrajem firmamentu lub jak wzdęte poszumy lasów,

gdy targa nimi przelatujący Wicher-Gwałt .

Wtedy tu, na tej polanie, panowały cisze letnie,
gorące i wonne, motyle wieszały się na kwiatach,
a na mchach i trawach igrały w promieniach
słonecznych skrzydlate owadki.

Słowik też w kalinach śpiewać zaczynał i drobne
ptactwo, przez gwar odegnane, przywabione przez ciszę,
pomiędzy gałęzie nasze powracało.

A tam, we wściekłościach zwierzęcych, w podrzutach
śmiertelnych kłębiły się ciała ludzkie i we wrzawie
bojowej, w stuku gromów, w ulewie ogromnych
błyskawic krew z nich ciekła na trawy, mchy, kwiaty
i wsiąkała w drżącą od huku i hałasu ziemię…

Ale ja tobie, wietrze prędki, rzeczy tych, niegdyś
widzianych, słyszanych nie opowiem. Gamami szumów
swoich często opowiadam ziemi o jej smutkach,
zagadkach, płonnych nadziejach i pewnych mogiłach
albo w wichrzyste noce o rzeczach głębokich
i wiecznych rozmawiam z chmurami.

Lecz ludzkich walk krwawych opiewać nie umiem.

Nie do tegom stworzony ja, mieszkaniec pokojów
leśnych, dający gniazdom ptasim przytułek bezpieczny
i cienie kojące roztaczający nad wszystkim,

co od skwarów usycha i mdleje.

Tylkom drżał od radości i szumem swym śpiewał
niebu dziękczynne: hosanna! ilekroć tu powracali żywi
i zwycięscy.



Zwycięskimi powracali nieraz i choć im
na uznojonych czołach rozlewała się duma triumfu,
w szeregi karne wyciągali się na głos wodza,
w milczeniu oczekując słów jego rozkazów.

On serca ich w ręku swym trzymał i umiał podbijać
je w górę. Odkrywał przed szeregami czarnowłosą
głowę i za to, że były posłuszne jak dzieci a jak lwy
odważne, że sile przemagającej rozproszyć się nie dały,
że wstydem nie splamiły krzyża, który przyjęły na swe
ramiona – dziękował. Ale i wtedy jeszcze, gdy
dziękował, głos jego rozlegał się jak bojowe dźwięki
i nie było w nim słodyczy ani pieszczoty, hart tylko był
i wola żelazna, trzymająca mocno wodze ich woli. Im
zaś od tych dziękczynień stalowych i krótkich na twarze,
znojem oblane, prochem opalone, kurzawą okryte,
spadał blask wniebobiorącej radości.

A potem były tu opowiadania, rozmowy gwarne,
ogniska buchające wonnym dymem jałowców, wesołe
rżenie koni, błogie spoczynki na mchach i trawach,
szepty modlitw w świetle gwiazd i brzmienia
przyciszonych hymnów chóralnych, z płomienną
pokorą wzbijające się ku Temu, który jest nad
gwiazdami.

Raz gdy wrócili tak, nie rozproszeni, nie osłabli, lecz
owszem, w odwadze i wytrwaniu umocnieni, a na głos
wodza: „W szeregi, formuj się!” stanęli przed nim
murem zwartym, on jednego z nich przez chwilę
wzrokiem szukał i znalazłszy, skinieniem ku sobie
przywołał.

I któż wtedy, jak myślisz, wietrze prędki, przed nim
stanął? Oto ten mały Tarłowski w tej chwili, o! wcale,



wcale do białej i różowej dziewczyny niepodobny.
Plamy krwi miał na odzieży i rękach, a pośród twarzy,
przez dymy i kurzawę uczernionej, oczy błyskały mu
niespokojnie, boleśnie, prawie ponuro. Stanął
w zwyczajnej sobie postawie nieco nieśmiałej i czekał.

Wódz w milczeniu patrzał na tę postać wątłą, śladami
walki ciężkiej okrytą, na te ręce drobne, a zakrwawione
i coś z czułości ojcowskich albo z braterskich
rozrzewnień przepływało mu po surowym czole. Potem
wskazując go wyciągniętym w milczeniu szeregom
rzekł:

– Życie mi dziś uratował. Cudem odwagi je uratował;
cud, że nie zginął sam. Dziw, że w tym dziecku mieszka
taki lew! Nie za to wdzięcznym mu, że żyję, lecz za to,
że was jeszcze jako klamra sprzęgam i że jeszcze razem
z wami służę nie żadnemu panu ziemskiemu, ale
Umęczonej, że jeszcze służę. Uczcijcie w nim dzielnego
rycerza Umęczonej! Ja mu dziękuję.

Tu ramieniem szyję tego małego otoczył i coś
z anielskich tkliwości czy radości wykwitać poczęło mu
na usta, aż rozkwitło w uśmiech serdeczny, perłowy,
świeży i bardzo dziwny pod czołem tragicznym.

Byłoż tam, było potem dokoła tego małego
powinszowań, uniesień, uścisków, zapytań, opowiadań.
Kto widział, opowiadał; kto nie widział, zapytywał.
Zdaje się, że tam, za olchami, na ręce go porwali
i wysoko na rękach podnieśli, że dowódca jazdy,
w herkulesowym uścisku go trzymając, długo mu coś
o siostrze, o pannie Anieli szeptał!… Jakże! Uratował
klamrę tę drogocenną, która ich sprzęgała, wiedzę, która
ich wiodła, wolę, która ich wolę trzymać umiała



w okowach wytrwania i rozpłomieniać ogniem nadziei
– choćby przeciwko samej nadziei! Powszechna tu była
wieczoru tego jakaś dziwna, dobra, braterska radość.

I na nim jednym tylko, który radości tej był
przyczyną, wcale jej znać nie było. Wyglądał tak, jakby
podzielać ją chciał, ale nie mógł. Na pytania ledwie
słowem krótkim odpowiadał lub nie odpowiadał nic;
uściski odwzajemniał, lecz był śród nich jakby we śnie,
jakby w zamyśleniu roztargnionym.

Omył z siebie w strudze błękitnej kurzawę, krew,

dym prochowy i miał twarz znowu białą i różową,
nawet nie ogorzałą, bo jak u niektórych niewiast bywa,
nie imały się jej białości spieki słoneczne. Lecz myślał
o czymś ciągle, niespokojnie, prawie posępnie, jakby
dusza jego kołysała się nad przepaścią pełną wątpień,
zapytań, zagadek .

Tak gdy gwiazdy wzeszły, położył się pod tą brzozą
i gdy wszyscy już spali, nie spał.

Żadne z nas, drzew, tego niepokoju i smutku jego
zrazu nie zrozumiało. Jam pierwszy zrozumiał. Nie
do tego był stworzony. Jak ja, który z niebem często
o rzeczach wielkich i wiecznych rozmawiam,

niestworzonym do opiewania krwawych bojów
ludzkich, tak on, w geniuszu natury i górnych myślach
ludzkich rozkochany, do bojów tych stworzony nie był.
Do czego innego był stworzony.

– Znałam go z bliska, znałam dobrze jego myśli
i miłości – zaszeptała brzoza, której gęste listowie,
w spływające ku ziemi warkocze zaplecione, srebrzyło



się jeszcze gdzieniegdzie od wieczornej rosy, a suknia
z białej rosy przeświecała zza długich warkoczy.

Znałam go z bliska, znałam dobrze jego myśli
i miłości, bo dokoła mnie, z ziemi od pobliskiego
strumienia wilgotnej wyrasta tłum ogromny roślinek
przerozmaitych, przyziemnych, drobnych, wśród których
krząta się, pełza, biega, podlatuje drugi tłum równie
malutkich, przyziemnych, przerozmaitych owadków,

robaczków, a on, ten mały, z drobiazgiem tym
przebywać lubił dziwnie i wówczas tylko na różowej
twarzy jego jaśniało szczęście spokojne, błogie, gdy
z nim przebywał. On doprawdy drobiazg ten kochał
i kształtów jego, życia jego ciekaw był namiętnie.

Słusznie powiedział świerk wysoki, że był on
rozkochany w geniuszu natury, ale ja tylko wiem, bom
temu przyglądała się nieraz, jakie on z tym geniuszem
rozmowy długie, ciekawe prowadził. I miłosne również,
bo tak już jest pomiędzy ludźmi, że ciekawe i długie
rozmowy prowadzić oni zwykli tylko z przedmiotami
swojego kochania. Przedmiotem kochania jego była
natura, lecz powstało przeciw niej kochanie drugie, tym
płomienniejsze, że bolesne, i tu go przywiodło. O tamtej
kochance zupełnie zapomnieć nie zdołał i przed
obliczem śmierci, która co dzień spotkać go mogła,
stojąc, wzrokiem i duszą wpatrywał się jeszcze w jej
oblicze. W przerwach służby obozowej, w godzinach
odpoczynku to bywało.

Inni, odpoczynkowi po ciężkich trudach radzi, zbierają
się w gromadki, gwarzą, wspominają i nieraz śmiech
wesoły wzbija się od nich nad tym polem bliskiej
śmierci, a on jak zwykle chętnie milczący, cichy, chodzi
w pobliżu moim pod tymi olchami cienistymi, po tym



gaju kalinowym, nad strumieniem i co chwilę na ziemię
pochylony czegoś między ziółkami czy owadkami
upatruje, szuka, a znalazłszy w palcach albo w dłoni
podnosi i przygląda się, wzrok i pamięć w tym
zatapiając – szczęśliwy!

Raz trzej, czterej towarzysze jego przyszli tam
i zapytali, czego szuka tak pilnie i czemu tak bacznie się
przypatruje. Trzymał wtedy w palcach jakieś piórko
zielone, w dziwnie subtelny sposób wykrojone
i wyrąbkowane, więc swoim cichym, łagodnym głosem
mówić im zaczął o tym, jaka to jest roślina rzadka, jak
on pragnął znaleźć ją kiedykolwiek, niezasuszoną
w zielniku, lecz żywą, jaki kraj oddalony, zamorski jest
jej krajem rodzinnym, jak przez lądy i oceany wiatr
nasiona jej tu przyniósł i jaki to cud natury te wędrówki
na skrzydłach wiatru, od bieguna do bieguna ziemi,
nasionek tak drobnych jak pyłki. Innego dnia to samo
powtórzyło się z powodu owadka złotawego, który
trwożnie uwijał się mu po dłoni, a innego jeszcze
z powodu wspaniałej korony nenufaru, która u brzegu
strumienia rozkwitła, a którą on zerwał i w ręku
trzymał, twarz pochyloną w upajającej woni jej
zatapiając.

Towarzysze w ścisłą gromadkę wokół niego skupieni
patrzyli, słuchali, wszyscy go wzrostem, szerokością
ramion, męskimi zabarwieniami twarzy przewyższając.
Czapki ich czworokątne wyglądały na tle zielonym jak
ogromne chabry i amarantusy, na odzieży mieli twarde,
szerokie pasy i u pasów żelazem pobłyskującą broń.
I dziwnie było patrzeć, jak te twarze ogorzałe, piętnem
zmęczeń i niepokojów trawiących naznaczone,
pochylały się ciekawie nad drobnym piórkiem roślinki



albo złotawym ciałkiem owada i jak na te skazane
głowy ukojenie i odpoczynek spływały z cichych słów
małego towarzysza, z zielonych tkanek rośliny,
ze złotawych skrzydełek owada, ze śnieżnych płatków
wonnej lilii wodnej.

Oto do czego był stworzony. I jeszcze do tych myśli,
które przyjacielowi opowiadał wtedy, gdy wszyscy
spali, a on, nie śpiąc u stóp moich, na gęstych trawach
leżał.

Tamten nie spał także. Sen z oczu spędzała mu myśl
o tej zagadce ogromnej, w którą ziemia ta i najlepsi jej
synowie uplątali się jak w krwawą pajęczynę i może
jeszcze o pozostałej daleko, tęskniącej pewno, płaczącej
może Anielce. Przyszedł do brata Anielki i długo obaj
leżeli u stóp moich, twarzami ku sobie obróceni,
w milczeniu nocy rozmawiając tak cicho, jak cicho
płaczą moje warkocze, gdy z lekkim szemraniem
spływają z nich na trawę majowe deszcze nocne.

Cicho było. Na jednym z krańców obozu koń czasem
zarżał, na innym z piersi uśpionego człowieka wyrwał
się okrzyk głuchy albo wionęło ciężkie westchnienie.
Ktoś w ostatniej bitwie raniony jęczał pod dębem
w uplecionym z gałęzi namiocie, zza drzew otaczających
polanę, na przestrzeniach mdło oświetlonych przez
gwiazdy widać było czarne posągi uzbrojonych
i nieruchomo stojących straży.

Oni dwaj, na siebie wzajem albo na gwiazdy patrząc,
rozmawiali o tych czasach dalekich, w przyszłości
dalekich, które będą albo nie będą, które jeżeli będą,
wodami ukojenia i oczyszczenia obmyją świat,



w których podobno miecze mają być przekute na pługi,
a jagnięta sen spokojny znajdować u boku lwów…

O przyszłości świata po wiekach walk, zbrodni i mąk
rozkwitłej w raj niewinności, pogody i zgody mówili
z tęsknotą, z zachwyceniem, upragnieniem. Szeptem
cichym marzyli o tym celu przedalekim, ku któremu
rzeką wrzącą i wieczną płyną marzenia ludzkich głów
i serc najwyższych, a niewiedzących nigdy, czy
kiedykolwiek rzeka do celu swojego dopłynie. Ach, ból
i rozpacz tych marzeń bez ziszczenia, upragnień bez
nasycenia, zagadek bez rozwiązania! Ach! niezgłębiony
tego wszystkiego smutek!

– Bo chociaż przedmiot walki najdroższy jest i święty,
przelana w niej krew ludzka trucizną w żyły spływa
i rany zadane ranami kładą się na tych, co je zadają.
Gniew, ból, śmierć to sępy pasące się na trupach radości,
słodyczy i nadziei ludzkich. Zły ród przeciw sobie
samemu szpony ich wystawiający! Nędzny ród krótko
żyjący, którego synowie nawzajem sobie skracają życie!
Nieszczęsny ród, zewsząd w ciele swym i w duchu
swym zagrożony, którego synowie nawzajem ciałom
i duchom swoim grożą! O! Kiedyż będzie inaczej? Czy
kiedykolwiek będzie inaczej? Dlaczegóż nie urodziłem
się w tej porze późnej, gdy świat będzie inny, albo
w tak wczesnej, aby oczy moje nie potrafiły otworzyć
się na to, że mógłby być inny, gdyby, gdyby ludzie byli
inni!

Po krótkim milczeniu ze smutnym uśmiechem mówić
począł wiersz starożytnego poety:

– Baśń niesie, że Prometeusz do pierwiastku gliny,
będącej podstawą istoty człowieczej, wlał po kropli



każdego z pierwiastków zwierzęcych, samo serce
człowiecze zaprawiając chciwością wilczą i wściekłością
lwią. To jest przyczyna tych pomst i gniewów, które
w ludzi uderzają zgonami strasznymi i to jest przyczyną,
że walą się w gruzy gmachy wspaniałe, że lemiesze
wojsk wrogich rozorywują wały podbitych grodów.

– Horacjusz? – zapytał towarzysz mówiącego i w tejże
chwili z porywczym gestem silnego ramienia znad
trawy się podniósł.

– Podbitych grodów! – powtórzył, chwilę milczał,
aż zawołał:

– Teraz inaczej być nie może!… Podbitych grodów…

Teraz walka to powinność!…

Głos cichy, ale stanowczo brzmiący, namiętnemu
wykrzykowi temu odpowiedział:

– Teraz inaczej być nie może. Dopóki gwałt, dopóty
święty przeciwko gwałtowi gniew! Dopóki krzywda,
dopóty walka! Przez krew i śmierć, przez ruiny i mogiły,
z nadzieją czy przeciw nadziei walka z piekłem ziemi
w imię nieba, które na ziemię zstąpi…

– Może zstąpi…

– Kiedyś…

– Gdy nas już na ziemi nie będzie.

Tak oni czasem w zmrokach nocnych rozmawiali
z sobą, gdy obóz spał i dokoła obozu na przestrzeniach
mdło przez gwiazdy oświetlonych widać było czarne
posągi uzbrojonych straży.

Aż przyszedł dzień…



…Szept brzozy zniżał się, tajał, umilkł; przemówił
w zamian brodaty, silny dąb:

– Aż nadszedł straszny dzień. Straż daleka przyniosła
oznajmienie… Bo okrom bliskiej, wokół obozu
rozstawionej, mieli oni straż swoją daleką, która tu
przynosiła oznajmienia, ostrzeżenia, wieści. Przyniosła je
ona tak, jak królewicz bajeczny dążył do zamku
zaczarowanej królewny: przez zarośla cierniste, wrzawą
upiorów napełnione, przez moczary bagniste, najeżone
paszczękami smoków. Czasem strażnik ginął w uścisku
upiora lub w paszczęce smoka, czasem docierał celu.

Z daleka już słychać było tętent biegnącego przez las
konia.

– Hasło?

– Z nadzieją czy przeciw nadziei!

Wpadł na polanę młody jeździec na koniu
zdyszanym, z twarzą oblaną potem. Południe skwarem
piekło. Kilka głosów przyjaźnie zawołało:

– Kaliś! Pan Kalikst! Jak się masz?

Ale on na powitania czasu nie miał. Z konia zeskoczył.

– Gdzie naczelnik? Prowadźcie! Prędzej!

Polaną szedł śpiesznie, przybysza nie widząc,
młodzieniec wysmukły w szafirowej czapce na złotych
włosach. Adiutant wodza. Ktoś do niego zawołał:

– Radowicki! Od poczty obywatelskiej… wysłaniec!
Do naczelnika prowadź!

Adiutant i poseł obywatelskiej poczty dłonie sobie
uścisnęli. Koledzy szkolni, sąsiedzi. Razem weszli
do namiotu wodza. Obóz zaległa cisza. Taką ciszą



martwą na powierzchni, a drżącą w głębiach dyszy
natura w przedchwili burzy piorunowej i wichrzystej.

Wkrótce do namiotu wodza weszli wezwani dowódca
jazdy i paru towarzyszy innych, kunsztu orężnego mniej
lub więcej świadomych. Narada.

Oczekiwanie trwało długo, aż Romuald Traugutt
przed namiot swój wyszedł i otrzymane wieści ogłosił.

Biły z nich pioruny bliskiego boju i wicher śmierć
wiał.

Wojsko ogromne nadciąga, już opasują las, oddziały
jego piesze i konne już jak rzeki szumne lasem płyną.
Przez las drzew przedzierają się lasy luf, pik, bagnetów.

Za godzinę, za dwie tu będą. Poseł wieść przywiózł
drogą długą i trudną, lecz przywiózł ją jeszcze w porę.
Sto strzelb na jedną strzelbę. Sto pik na jedną szablę. Jak
w baśniach. Lecz bywa to prawdą. Czy zlękną się tej
prawdy? Kimże są? Nie niewolnikami są przez gwałt
i przemoc ciągniętymi na pola krwawe, ale
dobrowolnymi ofiarnikami wysokich ołtarzy.

Więc nie opuści ich duch ofiary i duch męstwa!
I duch tej miłości, która ich tu przywiodła. Ci, co zginą,
będą siewcami, którzy samych siebie rzucą w ziemię
jako ziarno przyszłych plonów. Bo nic nie ginie. Z dziś
zwyciężonych dla jutrzejszych zwycięzców powstają
oręże i tarcze. Lecz oni z siebie dobędą wszystkie siły,
wszystkie swe siły męstwa, karności, wytrwania, aby
zwyciężyć. Bojowy okrzyk ich: „W imię Boga
i ojczyzny!”. Z tym okrzykiem na śmierć czy
na zwycięstwo do boju!

Tak mówił. Słowa jego rozlegały się od brzegu
do brzegu obozu dźwięczne, krótkie, coraz głośniejsze,



gorętsze i jak iskry sypały się na głowy tłumu, aż jak
łan kwiatów na łące zakołysał się tłum ten i wyrzucił
z setek piersi wzdętych grzmotowy okrzyk zapału.

Potem zakotłowało tu, zawrzało. Siodłanie koni,
przydziewanie zbroi, wołanie komend, formowanie się
szeregów, głośne rozkazy, ciche zlecenia. Kipiał ruch,
dzwoniły głosy, tętniły końskie kopyta, broń błyskała
w powietrzu pełnym słonecznego złota i upału.

Poseł poczty obywatelskiej miał odjeżdżać, znowu
drogą długą i nudną powracać tam, skąd przybył.
Wprzódy jednak zatrzymał konia przed jednym
ze sformowanych już oddziałów pieszych i żołnierzowi
spomiędzy wszystkich najmniejszemu wzrostem podał
przedmiot tak drobny, że zaledwie dostrzec się dający,
mówiąc:

– Od siostry!

Był to skrawek papieru niezmiernie drobno zapisany
i zwinięty w sposób taki, aby go w potrzebie
z łatwością połknąć było można. Takie wówczas listy
pisano ze świata do obozów.

Dowódca jazdy na pięknym swym arabie obok
szeregów biegł, zobaczył, ku Tarłowskiemu głową
skinął.

– Od panny Anieli?

Zamienili się spojrzeniami, na twarzach ich błysnął
uśmiech. Był to kwiat ręką dziewczyny z daleka
rzucony na te otwarte mogiły. Co pisała? Nie
dowiedział się o tym w tej chwili jej brat, bo rozległa
się głośna komenda, więc skrawek papieru śpiesznie
u piersi skrył. Czy dowie się kiedykolwiek?



Potem wyciągali stąd w porządku, w milczeniu,
aż na opustoszałej polanie pozostały tylko trawy
zdeptane, kwiaty konające i namioty puste. Namiot dla
rannych, u stóp moich stojący, w tej godzinie ich
odejścia pusty był tak jak i inne. Napełnić się miał
wkrótce.

Nie odeszli daleko. Plan bitwy był podobno
kunsztowny, biegły. Obrona i zarazem napaść. Zasadzka
ukryta w nieprzeniknionej dla oka gęstwinie,
a na luźniejszych przestrzeniach, za każdym drzewem
przyczajone oko lufy i na każdym pólku mchowym czy
paprociowym, w każdej cienistej alkowie z gałęzi
dobyte z pochew szable.

Dziwnie to wszystko wyglądało, mówię ci, wietrze
prędki, że dziwnie to wyglądało wśród ucętkowanej
kwiatami zieloności leśnej i wśród majowych pędów
sosen, które w milczeniu upalnej pogody swe jasne,
wieloramienne świeczniki podnosiły nad twarzami
ciemnymi, skamieniałymi w milczącym oczekiwaniu.

Chodziły tam po tych twarzach poruszenia i błyski
rozmaite: niecierpliwości, zapału, wytężonego
nasłuchiwania, strącanych przez wolę na dno duszy
bólów i trwóg. W powietrzu wolnym od szczebiotania
ptaków, które zlęknione odleciały, czuć było oddechy
kilkuset piersi ludzkich, namiętne, niespokojne.

Aż z głębi lasu przypływać począł szum coraz
wzrastający… wzmagał się, przybliżał, coraz
ogromniejszy… Jakby powietrzem nadlatywało, jakby
dołem lasu nadchodziło coś straszliwego…

– Baczność! Gotować broń!



Rozkazowi temu, który rozległ się tuż prawie za mną,
odpowiedział z oddali głos inny, tak samo rozkazujący,
krótki.

I było już widać…

Szara masa ogromna, posuwająca się naprzód
z trudem i powoli wśród gęstych drzew, po ziemi
najeżonej sztywnymi prętami latorośli, zasłanej sieciami
podstępnych wiklin. Trudno jej było iść. W szumie jej
kroków trzaskały łamane, stukały rąbane gałęzie.

Ale już wyraźnie było widać… I wtedy… Zastukały,
zastukały za drzewami, po zaroślach, gęste, pojedyncze,
szybko, szybko po sobie następujące wystrzały i rój
błyskawic krótkich, ognistych, rozsypał się wśród drzew
i zarośli.

Wnet od strony nadchodzących buchnął i potoczył się
ogromny, długi grzmot i zarazem sunąć stamtąd poczęły
gęste kłęby dymu. Rotowy ogień karabinów, zbity
w sobie, ciężki, odpowiedział posiekanemu ogniowi
strzelb, na znacznej przestrzeni rozsypanych.

Była to rozmowa dwu różnych ze sobą grzmotów;

drżały od niej ze zgrozy najsilniejsze drzewa lasu.

Czy długo trwała?

Długo. Godziny upływały.

W dymach, które stawały się morzem
napowietrznym, kłębiącym się i ciemnym, szara masa,
wydłużona w kształt kolumn, to roztaczana w kształt
półobręczy, przybliżała się znowu i znowu cofała.
Niewygodnie jej było, ciasno i wśród zasłon leśnych
ogniem ziejących trwożnie. Ale rosła wciąż, rosła,
gęstniała, na odległościach coraz większych, dalszych.



Tysiące coraz nowe, konne, piesze. Jak rzeki wezbrane,
o wodach nieprzebranych. Ale też tysiąc zapór,
przeszkód w tym świecie leśnym, napełnionym
tworami nieposłusznymi, mającymi we własnym swym
królestwie swoją wolę i swoją moc. Tysiące też tych
stuków szybkich zza drzew i spomiędzy zarośli, które
razem z rojami ognistych błyskawic rzucały roje
pocisków celnych.

Ilekroć rozdzierało się na chwilę napowietrzne morze
dymu, widać było bliżej i dalej, z jednej strony
i z drugiej, postacie ludzkie rozciągnięte na mchach
i wiklinach jak czarne, leżące cienie.

Po obu stronach padały trupy. Lecz nie wszyscy
upadający byli trupami. Upadł stąd niedaleko
i rozciągnął się na paprociach mały Tarłowski. Ale żył…

Od początku bitwy, za rosochatą olchą na jedno
kolano klęcząc, nabijał strzelbę, celował i strzelał, bez
ustanku, zapamiętale, szybko, z wprawą, którą
obdarzyły go ćwiczenia obozowe. Jakby nigdy
pragnieniem był nie biegł ku rajskiej erze wiecznego
pokoju świata, jakby nigdy razem z poetą nie wyrzekał
na wlaną w serce człowiecze kroplę wściekłości lwiej…
Coś lwiego czy tygrysiego błyszczało mu w oczach
o rozpalonym błękicie, pod czołem ściągniętym w jedną
zmarszczkę uwagi wytężonej i zaciętości srogiej; w linię
srogą jak krwawa uraza zaciskały mu się usta albo
rozwarte, dyszące, w pierś wątłą chłonęły węże dymu
ziejące prochową wonią.

Wtem nadleciało coś mającego w szarym dymie
podobieństwo do wydłużonego ciała czarnej pszczoły
i w ramię go ugodziło. Ramię to zwisło u boku, strzelba



z ręki wypadła, chciał porwać się z klęczek, zachwiał się
i na wysokie paprocie upadł. Ale żył i po długiej chwili
dwie pary silnych ramion zdjęły go z okrwawionych
paproci i wniosły do tego namiotu, u stóp moich
stojącego, który już nie był pusty.

Pod dachem wysokim, z zielonych gałęzi uplecionym,

na mchowych i paprociowych pościelach leżało już
kilkunastu ludzi, w których trzewia lub członki żądła
swe pogrążyły czarne pszczoły. Nad nimi, od jednego
do drugiego przechodząc, przyklękali dwaj ludzie
z twarzami zatroskanymi, z czołami oblanymi potem,

z rękoma czynnymi. Lekarze obozowi.

Ale wówczas dokoła polany tej stawało się już bardzo
gorąco. Z coraz częstszymi, z coraz dłuższymi, gęstszymi
grzmotami karabinowego ognia, szara masa zbliżyła się
już na odległość, z której można było rozpoznawać
wzrokiem pojedyncze postacie, twarze, ubrania, bronie.
Z żelaznym prawem liczby zaokrąglała się ona w obręcz
i opasywała polanę coraz zupełniej, coraz bliżej. Ludzie
z tej i z tamtej strony poczęli spotykać się oko w oko
i zwierać się pierś z piersią.

W stukach i grzmotach obustronnych ogni dym
gęstniał, napełniony ognistymi błyskawicami,
krzykami, przekleństwami i wybijającymi się nad
wszystko głosami komend krótkich, zdyszanych, coraz
spieszniejszych, zapalczywych, śmiertelniejszych.
Duszność i ciemność od dymu wzrastały; lały się w nich
strumienie potu, ciekły strugi krwi. Coraz ciaśniej
stawało się tam, wrzaskliwiej, krwawiej, wścieklej,
przeklęciej. Piekło, piekło, mówię ci, wietrze prędki,
szalało w tym naszym cichym, wonnym, kwiecistym,

niewinnym raju leśnym. Piekło ludzkie.



I zdawać się mogło, że nad to, co się już działo, nic
na ziemi straszniejszego dziać się nie może. A jednak…

Kiedy na ludzi spoglądasz, wietrze prędki, nie mów
nigdy: „Tu kres ich tragedii!” Bo nikt wśród
wszechświata odgadnąć ani obliczyć nie zdoła tego
szczytu najwyższego, na który wzbijać się mogą ich
tragedie, ich zbrodnie i ich niedorównany
we wszechświecie ból.

I oto…

Zza gęstwiny olch i osin, zza tej, co to, widzisz,
naprzeciw mnie, spośród krzaczastych zarośli wyrasta,
wysunął się oddział wojska konnego, lasem pik długich
nad głowami najeżony, nad końskimi grzbietami
pochylony i krzyk wydając przeraźliwy począł przez
pustą polanę ku temu namiotowi pędzić. Zoczył namiot
ten ludzi pełen i pędzić ku niemu począł, ku namiotowi,
w którym sił i broni pozbawieni leżeli ludzie ranni,
a nad nimi z rękoma czynnymi klęczeli lekarze.

Pędził oddział, zbrojny w piki, na koniach chyżych
pochylony, z krzykami przeraźliwymi, z twarzami
opalonymi w ogniu bitwy, i szalała mu w żyłach
wściekłość lwia…

Lecz za mną tuż rozległ się głos stalowy, wrzask boju
przewyższający:

– Jazda! Na obronę rannych.

W mgnieniu oka z dowódcą swym na czele wlecieli
na polanę. Czarni od dymów piekielnych, na zziajanych
koniach wypadli zza drzew i zarośli naprzeciw tamtym
z podniesionymi szablami w rękach…



Słońce miało się ku zachodowi i zza dymu świeciło
tarczą z rozżarzonej miedzi. Na ten poczet lecący, na jego
spalone twarze i obnażone szable padł rdzawoczerwony
blask, bezpromienny, ponury. W tym blasku dopadli
namiotu, już przez tamtych okrążonego, z wątłą ścianą
gałęzi już rozwaloną. Straszliwy panował tam tłok
i rozlegały się nieludzkie wycia i ryki. Całą siłą rozpędu
koni w tłok ten uderzyli, z rąk sypiąc błyskawice szabel
i pistoletowe strzały. Dowódca czarnowłosy,
do Archanioła z mieczem płomiennym podobny,
pierwszy szerokiego otworu doskoczył i jakby nogi
konia jego ziemia do siebie przykuła – stanął.

O, Jezu! Nie było już w namiocie rannych ani lekarzy.
Były tylko trupy w krwi broczące i jeszcze otrzymujące
nowe rany, umilkłe albo w strasznym konaniu
charczące. A w pośrodku tego pola mordów
dokonanych dokonywał się już ostatni. Na ostrzach
kilku pik osadzony i wysoko wzniesiony w powietrze
mały Tarłowski twarz białą jak chusta wystawiał
na rdzawoczerwony blask słońca. Męczeńska twarz ta
o umierających oczach, z czerwonym sznurkiem krwi
od złotych włosów do ust konwulsją wstrząsanych
poznała jednak przyjaciela, ręka szybkim ruchem rzuciła
ku niemu jakiś przedmiot czerwony i głos mdlejący
zawołał:

– Jagmin! Siostrze!

Ostatni dar, ostatnia myśl, ostatnie słowo! Jak ptak
czerwony chusta krwią ociekająca zleciała na szeroką
pierś dowódcy jazdy, lecz w tejże chwili upadł pod nim
koń jego, kulą ugodzony i on sam wśród tłoku, dymu,
wrzasku, stuku wystrzałów, ulewy ognistych błyskawic
– zniknął!…



…Przestał szumieć dąb brodaty i cisza nocna zaległa
polanę. Bo noc już nadeszła, mroczna, ale nie ciemna:
przezroczysta, gwiaździsta, majowa.

Na pagórku mogilnym, na wysokich trawach wiatr
leżał tak lekki, że nie uginały się pod nim ku ziemi
wysokie trawy. Ogromne skrzydła jego żałośnie
zwinęły mu się u boków i smutnie rozsypały się
po ziemi włosy ze srebrzystych szronów pajęczo
uprzędzione. W wydłużonych skrętach jego
kryształowego ciała blado świeciły odbicia gwiazd
i z odbić tych jedno tylko wzrastało w blask i wielkość,
aż wzrosło w płomyk gorejący, od którego tajać począł
kryształ jego piersi. Tajał od gorejącego płomyka
kryształ piersi wiatru prędkiego i ściekał na wysokie
trawy z szemraniem tak cichym, z jakim płaczą
warkocze brzozy, gdy z nich na ziemię spływają majowe
deszcze nocne. Tak na bezimiennej, zapomnianej,
nieznanej mogile leśnej płakał wiatr.

I cicho znad traw zaszeleścił:

– A ten krzyżyk?

Ciche nad samą ziemią odpowiedziało mu
dzwonienie:

– My, małe dzwonki liliowe, my, małe dzwonki,
litośnieśmy chłodziły jej rozpalone czoło i piły lejące się
z oczu jej łzy.

Po latach, po wielu, o smętnej jesieni przyszła tu
ciemna, drobna i u stóp pagórka twarzą padła na zioła.

Biedną twarzą! Bo nie była już biała ani różowa;
białość jej i różowość wypiło z niej życie. Biedne życie!



Bo nie wiemy, co tam na świecie czyniła, a w oczach
stała odbita samotność tęskniąca, gorzka.

Biedne ręce niegdyś całowane tak miłośnie! Biedne
oczy, niegdyś tak podobne do błękitnych, dziewiczych,
czystych oczu brata.

On nieprzespanie spał na dnie pagórka tego,
z ostatnim jej pozdrowieniem, szczypteczką prochu,
na piersi w proch rozsypanej.

I tamten…

Leżała na pagórku do ziół zżółkłych tuląc twarz
uwiędłą i na ich kobiercu rozciągając suknię swą
ciemną, biedną…

Myśmy wtedy nie miały kwiatów, jakże? w jesieni!
więc tylko liściem chłodnym objęłyśmy twarz jej
od płaczu gorącą i łzy piłyśmy, co długo płynęły z oczu.

Długo. Nieprędko z ziemi wstała i ten krzyżyk mały,
który przyniosła z sobą, wśród łodyg naszych utkwiła.
Potem drobna jej postać odeszła w zmierzch wieczorny,
wśród żółtych drzew zniknęła i nie wróciła już więcej
nigdy…

…Teraz zaszumiał potężny, brodaty dąb:

– I płynęły lata za latami…

O każdej wiośnie ptaki przylatywały tu gromadnie,
wiewiórki po świerkach tańczyły i w trawach biegały,
pełzały, podlatywały drobne owadki, robaczki. Róże
dzikie odkwitały i zawieszały się u koron ich motyle.
Słońce kładło na trawy szerokie płachty złote. Od zórz
wieczornych żeglowały niebem rumieńce obłoków.



W zmrokach nocnych świeciły wysokie gwiazdy lub
ciężkie, ciemne całuny nisko rozwieszały chmury.
Płynęły dnie za dniami, noce za nocami…

W głębokie jesienie huczały tu wichry, szumiały
ulewy, szemrały deszcze nieskończone, a w śnieżyste,
szkliste zimy my, drzewa, wznosiłyśmy nad tym
wzgórzem grobowce ze szkła szronów i z marmuru
śniegów, zimne, białe, koronkami obwieszone,
brylantami osypane. Czasem na te grobowce zlatywały
stada wron lub kawek, krakaniem grobowym powietrze
napełniając, albo w królewskiej postawie zatrzymał się
wśród nich jeleń wspaniały, przebiegło stado kóz
płochliwych, drobny zając przemknął, znacząc na śniegu
zygzaki ciemnych śladów. Płynęły wiosny za wiosnami,
zimy za zimami…

I dwie rzeczy były niezmienne. Zawsze stała tu
wysoka od ziemi do nieba samotność z obliczem
niemym.

I ciągle płynął tędy nieśmiertelny strumień czasu,
niestrudzenie szemrząc: Vae victis! vae victis! vae

victis!…

…Wiatr prędki już nie płakał. Kryształowe ciało jego
wstawać poczęło nad wzgórzem mogilnym i coraz
wyższe, silniejsze, potężniejsze, rosło.

Wstawał i na kształt powiewnej kolumny wzrastał
do wierzchołków drzew, wysoko nad ich wierzchołki,
jeszcze wyżej, cały w gniewnym szumie podnoszących
się znad ziemi skrzydeł, w zawierusze włosów
roztaczających się naokół olbrzymią siecią pajęczą,
świecącą szklistym szronem. Aż, niebotyczny, wzdęty,



niezliczonymi odbiciami gwiazd roziskrzony, roztoczył
skrzydła latawca-olbrzyma, na las cały rzucając okrzyk:

– Gloria victis!

I zerwał się z mogiły, wzleciał nad las, szlakiem
powietrznym dotarł ciemnego nieba i do gwiazd
mrugających, do srebrzystych dróg mlecznych zawołał:

– Gloria victis!

A potem znowu ku ziemi spłynął i niespokojny,
gniewnym czy świętym szałem zdjęty, szumiącym
szlakiem ciemności przerzynając, nad polami, nad
wodami, nad lasami, nad miastami i wioskami, na całą
kulę powietrzną, która obejmuje ziemię i na całe
sklepienie niebieskie wołał:

– Gloria victis!

Zdumiewały się, wołania tego słuchając pola, wody,
lasy, wsie i miasta, zdumiewała się kula ziemska i kula
powietrzna, w zdumieniu zapytując, kto nad światem
głosi tę ogromną, niesłychaną, tę fantastyczną,
niespodziewaną nowinę! Czy baśń dostała skrzydeł
i nocami poczęła światu przedziwne rzeczy opowiadać?
Czy tak wołają duchy strącone z planet innych? Czy
senne rojenia? Zjawy bezcielesne? Złudy? I zaliż
przemienienie świata głos ten zwiastuje lub jego
skończenie?

A wiatr prędki od nieznanej, bezimiennej, wielkiej
mogiły leśnej leciał i leciał, niosąc i niosąc w przestrzeń,
w czas, w pamięci, w serca, w przyszłość świata
triumfem dalekiej przyszłości rozbrzmiewający okrzyk:

– Gloria victis!



A… b… c…

W jednym z większych miast wielkiego państwa Joanna
Lipska codziennie przechodziła około gmachu, którego
front teraz właśnie rozszerzano i przyozdabiano,
najlżejszej uwagi na niego nie zwracając. Wielkie było
państwo i wielki zbudowany przez nie gmach sądowy;
cóż ona z potężnymi wielkościami tymi mieć mogła
wspólnego? Wiedziała, że w tych obszernych ścianach,
porzniętych szeregami jasnych okien, rozstrzygają się
losy tych, którzy wiodą majątkowe spory lub
popełniają występki i zbrodnie. Majątkowych sporów
ona mieć nie mogła, nie mając żadnego wcale majątku;
gdyby zaś kiedykolwiek nasunęła się jej myśl, że może
być obwiniona o popełnienie zbrodni, wprost
parsknęłaby śmiechem. Ale myśl ta nie nasunęła się jej
nigdy, i nigdy gmach sądowy nie zwrócił na siebie
szczególnej jej uwagi. Była ona tak mała ze swym
skromnym nazwiskiem, ze swym zupełnym ubóstwem
i ze swą szczupłą dziewiczą kibicią!

Nosiła zawsze czarną wełnianą suknię i czarny
kapelusz, ani ozdobny, ani modny, lecz spod którego
widać było gęstwinę ślicznych włosów, tak prawie
jasnych, jak len, gładkich i lśniących nad czołem,

w prosty, ciężki warkocz zwiniętych z tyłu głowy. Cerę
twarzy miała bladawą i często zmęczoną, różowe usta
i szare oczy, które kryształową swą przezroczystością
przypominały czasem oczy dziecięce. Młoda była
i niewątpliwie ładna, lecz każdy znawca ludzi poznałby
w niej od razu jedno z tych dziewcząt, w każdym
mieście licznych, które nie bawią się i nie stroją nigdy,
jadają niewiele, oddychają powietrzem wąskich ulic



i ciasnych izdebek . Taki sposób życia tamuje rozwój
wdzięków i zarazem ukrywa je przed ludźmi.
Niepielęgnowane i nieuwydatniane, kwitną one blado
i więdną niepostrzeżone, jak kwiaty, które spłowiały
w cieniu; zaćmiewa je i zasłania często łopuch byle jaki,
lecz wygodnie i pysznie rozrastający się w blasku
słońca. Blada i przywiędła, z ulicznym gminem
zmieszana, w swojej wiecznej czarnej sukience, szła
Joanna zawsze ulicami miasta śpiesznie, z kibicią trochę
naprzód podaną, z czołem trochę pochylonym, a drobne
i kształtne jej stopy w grubym obuwiu prędko, prędko
stąpały po nierównych kamieniach chodnika. Teraz
codziennie zeskakiwać musiała z chodnika i okrążać
mularskie rusztowanie, wzniesione u ściany sądowego
gmachu. Raz tylko podniosła głowę, popatrzyła
na robotników, pracujących u szczytu rusztowania,
i pobiegła dalej. Pomiędzy nią a tym gmachem wielkim
i napełnionym posępnymi dźwiękami sporów i zbrodni
cóż wspólnego być mogło?

Nikt a nikt nie zwrócił był na to uwagi, ale to pewna,
że przed niedawnym czasem wyraz jej twarzy bywał
bardzo smutny i stroskany, a czarna suknia oszyta
u dołu białą taśmą. Nosiła żałobę po ojcu i ciągle
myślała o tym, że powinna koniecznie znaleźć sobie
sposób zarabiania na życie, aby nie obciążać sobą
ciężkiego życia brata. Była to myśl pozioma i prozaiczna,
niemniej rysująca często głęboką zmarszczkę na jej
młodziutkim czole. Cierpiała wtedy i dużo myślała, nie
tylko nad sobą, ale czasem nad całym światem
i różnymi jego urządzeniami. Czasem także wyglądała
tak, jakby wstydziła się czegoś, i wtedy jej oczy
zdawały się pokornie przemawiać do ludzi:



– Przebaczcie mi, że istnieję!

Chodziła po świecie z nieustanną myślą:

– Na co ja komukolwiek lub czemukolwiek przydać
się mogę?

Często bywała głodna i miewała podarte obuwie,
myśląc zaś o kawałku chleba, czy bułki, albo o całych
trzewikach, myślała zarazem:

– Wszakże biedny Mieczek sam nie ma zawsze
kawałka mięsa, i koszule jego drą się już w kawałki…
A tu jeszcze siedzę mu na karku!

Miała znajome i rówieśnice, które w takim samym
jak jej położeniu żyły sobie zupełnie spokojnie,
a niekiedy nawet i wesoło. Zręcznie i chciwie chwytały
drobne przyjemności życia, karmiły się niemi,
oczekiwały lepszej przyszłości, nie rozglądały się
po świecie i nie oglądały się na nikogo; było im dość
dobrze.

Ona tak nie mogła. Dlaczego? Może sama natura
stworzyła ją nieco inaczej, może naturze dopomogły
w tym rozmowy usłyszane, książki przeczytane, widoki
tych i owych istnień sąsiednich, trochę wiedzy,
przelanej w jej głowę z ust ojca, który niewiele przed
wydaleniem się swym z tego świata wydalony został
z posady nauczyciela miejscowej szkoły męskiej. Gdyby
był dłużej posadę tę zachował… A! wcale inaczej
działoby się teraz z dwojgiem jego dzieci. Ale zachować
jej nie mógł. Dlaczego? Daleka przyszłość zdumiewać się
nad tym będzie: był Polakiem. W sile wieku usłyszał,
że nie ma prawa pracować tak, jak chciał i umiał, ani
pożywać owoców swej pracy. Na miejskim cmentarzu
nie otworzy się już mogiła, i nie wyjrzy z niej



przedwcześnie osiwiała głowa pedagoga,
z zaczerwienionymi od pracy oczyma i wielką chmurą
zmarszczek, którą na czole jego złożyły nie lata, lecz
jedna chwila, ta, w której mu w ścianach szkoły
powiedziano: «Idź stąd precz, ponieważ tuś się urodził;
miejsce twe zajmie ten, kto ziemi tej ani jej dzieci dotąd
nie znał i nie widział». Pedagog, nieco już pracą sterany,
usłuchał od razu i poszedł precz ze świata.

Dość długo Joanna biła się z różnymi myślami
i zamiarami, aż dnia pewnego wbiegła do małej swojej
kuchenki widocznie wzruszona. W ręku trzymała kosz
z bielizną, którą do maglowania nosiła. Pomimo, iż był
dość ciężki, prędko wbiegła po wąskich i stromych
schodkach i z łatwością postawiła go na stole. Szczupła,
blada, miała jednak siłę organizacji nerwowych
i czynnych. Postawiwszy kosz na stole, pozostała
nieruchoma i zamyśliła się. Stała na podłodze z desek
grubych i sterczących czarnymi głowami gwoździ; nad
nią zwisał sufit niski, ciemny od pyłu i dymu; pod
czterema ścianami, oklejonymi lichym obiciem, stało
parę stołów i ław drewnianych, szafka z kuchennym
naczyniem, łóżko, zasłane szczupłą i białą pościelą. Tu
sypiała; pokoik przyległy służył za sypialnię
i pracownię jej bratu, i było to już całe ich mieszkanie,
znajdujące się na tak zwanej «salce», czyli górnym
pięterku domu, który wyglądał zupełnie tak, jakby
wzór jego dokonany został przez pięcioletniego
architekta za pomocą ustawienia z siedmiu kart dwóch
trójkątów u dołu, a jednego w górze. Takie górne
trójkąty domków miejskich zawierają w sobie najtańsze
mieszkania; dlatego Lipscy zajęli je po śmierci ojca.



Na dole znajdował się szynk ze sklepikiem od ulicy;
dziedziniec roił się od mieszkańców różnej płci i wieku.

Promień zachodzącego słońca, wnikający przez małe
okno, oblewał złotem głowę dziewczyny, a na czarnej
jej sukni nielitościwie odkrywał starannie zacerowane
rozdarcia. Splecione ręce zwiesiła na suknię, powieki
miała spuszczone i na ustach marzący uśmiech. O czym
z taką rozkoszą marzyła?

Obudziła się z zamyślenia, podniosła twarz i głośno
klasnęła w ręce. Był to gest radości. Z dziecinną też
radością poskoczyła z miejsca i uchyliła drzwi
sąsiedniego pokoju. Tu jednak palec do ust przyłożyła
i samą siebie upomniała:

– Cicho!

Potem cichutko znów samą siebie zapytała:

– Śpi, czy nie śpi?

W pokoju, przybranym w dość liczne, ale
staroświeckie i ubogie sprzęty, na twardej kanapce leżał
młody mężczyzna średniego wzrostu, uderzającej
chudości ciała, z twarzą ściągłą, ładną, ale której białość
niemal papierowa raziła pozorem niezdrowia, tym
przykrzej, że odbijała od czarnego zarostu
i okrywających oczy ciemnych okularów. Niegdyś
Mieczysław Lipski był dzieckiem zdrowym, choć zawsze
trochę powolnym i nieśmiałym, ale trwało to krótko.
Miał lat szesnaście i ukończył pięć klas gimnazjalnych,
kiedy cera jego nabywać poczęła tej przykrej,
papierowej białości, ręce wychudły, ruchy zleniwiały;
bolące oczy z porady lekarza okryto mu wtedy, jak
starcowi, ciemnymi okularami; odtąd nigdy już ich nie
zdejmował. Szkołę porzucił, do rzemiosła był za słaby,



zaczął pracować w jednym z biur rządowych. Kariera
jego była złamana na zawsze. Dlaczego? Nikt sobie
o tym dokładnej sprawy zdać nie mógł. Po prostu uległ
był naciskowi czegoś niewidzialnego, ale przecie
istniejącego – gdzie? W szkole, w domu, osmuconym
dymisją ojca, czy w sposobie życia ubogiej rodziny, czy
w moralnym powietrzu, którym oddychało to miasto?
Można by dociec, lecz trudno dociekać. Bywają czasy
tak okrutne, że oddechem swym zabijają nawet dzieci.

– Czy śpisz, Mieczku? Mieczku, czy śpisz?

Nie spał już, usłyszał ciche zapytanie siostry i, jeszcze
niewyspany po ciężkiej pracy biedny kancelista izby
skarbowej, leniwie wyciągając się na kanapce, wydobył
z gardła wzajemne, gapiowato brzmiące pytanie:

– Ha?

Potem, podniósłszy się nieco, oba ramiona w całej ich
długości w górę wyprężył i, głośno poziewując, dopóty
usta szeroko otwierał, póki mu ich nie zamknął
prawdziwy grad pocałunków. – Śmiejąc się głośno
i mocno całując brata w usta, policzki, czoło, Joanna
wołała:

– Mam już, Mieczku, mam, czego chciałam!

Znalazłam!

Obojętnie, ale bardzo łagodnie uwolnił się z jej
objęcia i nosowym trochę głosem zapytał:

– No, cóż tam takiego? Co znalazłaś? Pieniądze, czy co?

Poważniejąc nagle, odpowiedziała:

– Zajęcie.



Kancelista wyprostował się całkiem, zdjął okulary,
wytarł je chustką, włożył na powrót i, zza ciemnych
szkieł zaczerwienionymi mrugającymi oczyma patrząc
na siostrę, zapytał:

– Jakie? A pieniądze czy z tego będą?

Joanna stała o kilka kroków przed nim i opowiadała
mu po raz pierwszy wszystkie swe troski i zmartwienia,
którymi dotąd daremnie zasmucać go nie chciała.
Niedawno powzięła już była zamiar wyjechania
gdziekolwiek na początkową nauczycielkę, bonę,
zarządzającą wiejskim jakim domem… gdziekolwiek
i na cokolwiek, byleby już raz coś z sobą zrobić, coś
rozpocząć… Ale wahała się. – Sama nie wiedziała
dobrze, do czego zdatna być może. To, co umie, umie
dobrze, sam ojciec przecież ją uczył… ale niewiele…
Przy tym tak jej było żal rozstawać się z bratem! Dwoje
ich tylko na świecie, a on często niezdrów bywa i jej
starań potrzebuje…

Tu w szarych oczach opowiadającej zakręciły się łzy,
lecz wnet zniknęły. Dziś spotkało ją wielkie szczęście.
Rożnowska, właścicielka magla, kobieta dostatnia
i położenie jej znająca, zapytała jej, czyby nie chciała
uczyć jej wnuczek, dwóch niewielkich dziewczynek,
bardzo mądrej nauczycielki jeszcze niepotrzebujących.
Naturalnie, propozycję tę z wdzięcznością przyjęła.
Małe Rożnowskie przychodzić do niej będą na lekcje,
bo tam, przy turkocie i zawierusze magla, uczyć się nie
sposób. Ale to tylko początek . Rożnowska przyrzekła,
ze zarekomenduje ją jakiejś swojej znajomej, która
na tej samej ulicy ma dwa domy i chłopca, którego chce
do szkoły przygotować. Chłopiec ten przyjaźni się
z wnuczkami Rożnowskiej i razem z niemi na lekcje



przychodzić będzie. Ale i to tylko początek . Byle zacząć!
Ten duży Kostuś na przykład, syn tego ślusarza, który
wiecznie pije, a którego matka zabija się praniem
bielizny, już ma dwanaście lat, a czytać jeszcze nie umie
i często za ojcem do szynku wsuwać się zaczyna. Matka
nad tym chłopcem ręce łamie i, gdyby go ktokolwiek
chciał uczyć i od złego odwodzić, choć uboga,
wynagrodziłaby to wedle możności… Jest jeszcze
w perspektywie dziewczynka tego mularza, który im
w tym roku piec naprawił i córkę z sobą czasem
przyprowadzał, i malutka Mańka, córeczka stróża, której
też wkrótce pora będzie uczyć się czegokolwiek . Dzieci
te zna już ona dobrze. Dużego Kostusia nieraz do swej
kuchenki przyprowadzała i rozczochraną jego głowę
zanurzała w wodzie i szorowała mydłem, po prostu
piorąc tego chłopca, tak, jak matka pierze bieliznę. Ten
śmieszny Kostuś, taki duży, barczysty, z wielką głową,
chodzi zawsze zgarbiony, a stąpa tak ciężko, aż drży
podłoga; łobuz też z niego, ulicznik, wódkę już lubi,
a jednakże dla niej łagodny, jak baranek, daje się myć,
czesać, napominać… Pewna jest, że można będzie tego
chłopca od ulicy i szynku wyratować; co się zaś tyczy tej
malutkiej Mańki, to od dawna już przepadają obie
za sobą…

– Ty zresztą wiesz, Mieczku, że ja w ogóle za dziećmi
przepadam… Nie wiem, dlaczego, ale tak jest… Może to
po ojcu… Ot, myślałam i wymyśliłam. Rożnowska mi
pomogła… Ale to tylko początek . Ziarnko do ziarnka,
zbierze się miarka, a później… później…

Wszystko to mówiła z coraz większym zapałem;

w ciemnawym pokoju, z oknem od północy, żaden
promień słońca nie padał na nią, a jednak po czole jej



mknęły widoczne blaski, i rumieńcem wezbranego życia
oblewały się policzki.

Mieczysław siedział sztywnie, zza okularów swych
wpatrując się w nią nieruchomo. Nieruchome też były
rysy mizernej jego twarzy, trudno byłoby odgadnąć, czy
to, co mówiła, sprawia na nim jakiekolwiek wrażenie,
czy też żadnego wcale nie sprawia. Tyle tylko, że oczu
nie spuszczał z ożywionej jej twarzy, i że chude palce
długich jego rąk, które wsparł o kolana, coraz żwawiej
bębniły po wytartym suknie ubrania. Gdy Joanna
mówić przestała, przewlekłym swym nosowym głosem
powtórzył za nią:

– Później!… później!…

A potem, szczególnym ruchem, zakłopotanie czy
żartobliwość oznaczającym, wsuwając szyję
w krochmalony kołnierz koszuli, nie bez wahania
zapytał:

– No… cóż… Takie dalekie projekty układasz…
a za mąż wyjść nie myślisz?

Wzruszyła ramionami.

– Wątpię, aby to kiedykolwiek stać się mogło. Wiesz
o tym, że nikogo prawie nie znamy, nigdzie nie
bywamy… jakżeby więc… jakim sposobem? Zresztą
może… ale spuszczać się na to nie mogę…

Z szyją wciąż w kołnierz wsuniętą i podniesioną nieco
głową, brat wpatrywał się w nią, jak i wprzódy, tylko
po wąskich wargach, czarnym wąsem ocienionych,
przewijało się coś na kształt żartobliwego uśmiechu.

– No… – zaczął znów – a ten doktór?



Tym razem Joanna zarumieniła się i ze zdziwieniem
na brata spojrzała. Jak to! Więc odgadł w niej to, o czym
nigdy przed nikim ani jednego słowa nie przemówiły
jej usta! On, tak obojętny i senny, musiał jednak pilnie
na nią spoglądać, kiedy mógł, nie wiedzieć z czego,
z oczu jej chyba, z gry rysów odgadnąć… Zresztą nie
było tu o czym mówić. Nie było tu wcale ani romansu
żadnego, ani nawet jego przypuszczenia. Ot, tak jakoś
serce uderzyło żywiej. Musiało przecież żywiej uderzyć,
młodym będąc, ale zresztą milczało, bo nie było w nim
nadziei.

Rumieniec zgasł na twarzy Joanny, oczy jej i usta
przybrały wyraz szczególnej powagi. Po chwili milczenia
ciszej, niż przedtem mówiła, odrzekła:

– Mój Mieczku, ty wiesz dobrze, że byłoby to dla
mnie marzenie zbyt wysokie… Doktór Adam był dla
nas bardzo dobry w czasie tak długiej choroby ojca…
i powiem ci szczerze, że wydaje mi się on ideałem
człowieka. Ale właśnie dlatego, że tak jest, wiem, iż nie
myśli o mnie i nie pomyśli nigdy…

Pochyliła głowę i dokończyła cicho:

– Tylko widzisz… miasto nasze takie ciasne… ludzie
tu wszystko jedni o drugich wiedzą i czasem spotykać
się z sobą muszą… więc chcę, aby on wiedział… że ja…
wiem dobrze, iż między nami nic nigdy nie będzie, ale
chcę… aby wiedział, że zasługuję przynajmniej na jego
szacunek…

Podniosła twarz i przez szybę okna patrzyła w górę,
wysoko, jakby w niedoścignionej oddali widziała jakąś
tęczę idealną, która zawisła nad szarym jej życiem.

Mieczysław wydobył szyję z krochmalonego kołnierza



i spuścił głowę. Palce jego bębniły wciąż po kościstych
kolanach, usta nieco się rozwarły. Trudno byłoby
powiedzieć, czy smutny czuł się, znudzony, albo jeszcze
senny. Nagle zapytał:

– No, a ileż ci płacić będą?

Joannę zapytanie to obudziło natychmiast
z zamyślenia, czy marzenia. Wesoło znów powiedziała
bratu, że zarobek jej będzie niewielki, jednak w ich
wspólnym życiu zaważy wiele. Zresztą to tylko
początek… ziarnko do ziarnka – zbierze się miarka,
i później, później…

Mieczysław wstał. Sztywnie postąpił kilka kroków,

chude ramiona w wytartych rękawach zaokrąglił dokoła
kibici siostry i mocno ją kilka razy w czoło pocałował.
Ona skoczyła mu na szyję.

Tego wieczora przy zapadającym zmierzchu, z dołu,
spod podłogi, wzbijać się ku niej zaczęły niesforne
gwary, stukania, krzyki. Była to chwila, w której, gdy
światło dnia usypiało, budził się i życie swe
rozpoczynał szynk . Jakby odgłosy tego nocnego,
podziemnego życia z miejsca ją poderwały, Joanna
zerwała się z ławki i szybko zbiegła na dziedziniec.
Biegła ku mieszkaniu ślusarza pijaka i żony jego,
praczki. Po drodze sukni jej uczepiła się dziewczynka
malutka, bosa, rumiana i z kaczymi ruchami, obok niej
biegnąc, razem z nią zniknęła za drzwiami ciemnej
sionki. Gdy po upływie dość długiego czasu wyszły
obie na dziedziniec, za niemi ukazał się ślusarz, człowiek
barczysty, z twarzą obrzękłą od pijaństwa,
załzawionymi oczami i rozczochraną czupryną nad
wąskim czołem. Z ubrania i całej postaci jego wiał



nieporządek przyzwyczajeń, nie był jednak dnia tego
pijany, tylko czegoś uradowany i rozrzewniony.
Za progiem swego mieszkania pochylił się i,
schwyciwszy rękę Joanny, z całej siły ją pocałował.
Jednocześnie duży Kostuś, barczysty, cały w grube
płótno odziany, bosymi stopami ciężko o kamienie
uderzając, z dzbankiem, pełnym wody, pobiegł
na schodki, prowadzące do mieszkania Lipskich.
Od dość dawna już oddawał on czasem Joannie różne
drobne gospodarskie przysługi. Rzecz dziwna!
Dwunastoletnie to dziecko miało już czoło zmarszczone
i patrzyło na ludzi spod brwi, nieufnie, czasem
przebiegle i ze złością. – Matka, zapracowana i wiecznie
zgryziona, często łajała go i nawet biła; ojciec, który
przepadał za nim, przynosił mu z szynku niedopałki
cygar i obwarzanki, cuchnące wódką; zdrojem zabawy,
rozkoszy i poznania życia był mu – szynk . Jednak
od niedawna to stare, dziecinne serce po raz pierwszy
może rozkwitło uczuciem innym, niż uczucie krzywdy,
bojaźni, bosych nóg i karczemnych wrażeń. Nigdy
w życiu nie widział tak ślicznej panienki, jaką w oczach
jego była Joanna, i nie słyszał ani tak łagodnego głosu,
ani tak ciekawych powiastek, jak te, które opowiadała
mu ona, ilekroć gotowała obiad lub naprawiała bieliznę,
a on dopomagał jej, w czym mógł, albo przy ścianie
kuchenki siedział na ziemi, obejmując ramionami
podniesione kolana i patrząc na nią, już nie spod brwi
i dziko, lecz śmiałym, roztropnym wzrokiem. Odkąd mu
powiedziała, aby był dobry dla malutkiej Mańki, nie bił
jej nigdy, nie szczypał i nie straszył, bardzo często
widzieć ich można było, trzymających się za ręce
i z powagą przechadzających się po dziedzińcu. Często



też wstępowali w ten sposób na schodki i wchodzili
do kuchenki Lipskich.

W kuchence bywało potem codziennie bardzo
gwarno. Zza cienkiej ściany górnego pięterka domku
wychodziły na zewnątrz cieniuchne głosy dziecięce,
bąkające.

– A… b… c… a… b… c…

Inne, starsze nieco, prawiły:

– Pszczoła, acz mała, pożytecznym jest owadem. Ma
cztery skrzydełka, sześć nóżek, dwa rożki i żądło…

Albo:

– Pięć razy sześć – trzydzieści… cztery od dziesięciu –
sześć itd.

Duży Kostuś okazał się szczególnym wielbicielem
kaligrafii. Nic mu się tak bardzo nie podobało, jak
wodzenie piórem po papierze, to słabiej, to mocniej, i,
gdy tylko zaczął już pisać litery, formalnie lubował się
swemi arcydziełami. Joanna sama ułożyła dla niego
kaligraficzne wzory. Miała w tem swój cel. Chłopiec,
zakreśliwszy całą stronę, brał papier w obie ręce,
szerokie plecy w płóciennym spencerze garbił nad
stołem i głośno, z triumfem, z prawdziwą rozkoszą
odczytywał swoje pisanie:

– Nie czyń drugiemu, co tobie niemiło… Choć ubogo,
ale chędogo… Pieczone gołąbki nie wpadają do gąbki…

W porze owej Joanna nigdy już nie bywała smutna.
Wyglądała raźniej, zdrowiej i pogodniej. Odkwitła.
Zdobycze jej były bardzo małe, ale wiadomo, że pojęcie
wielkości i małości jest na tym świecie niezmiernie
względne. Dla niej drobiazgi te były prawie



zbawieniem. Od jednych otrzymywała małe kwoty
pieniężne, inni wynagradzali ją inaczej, jak mogli.
Praczka bezpłatnie prała ich bieliznę; mularz,
posiadający obszerny ogród, przynosił warzywa
i owoce; stróż domu darmo drzewo na opał rąbał. Jakże
zdziwiła się, gdy spostrzegła, że nawet pijak ślusarz
płacić jej pragnął monetą innej wprawdzie natury, ale
która niemniej posiadała dla niej cenę wysoką. Ilekroć,
wracając z miasta, wchodziła na dziedziniec, człowiek
ten nie wiedzieć skąd zjawiał się także. Czy, ujrzawszy
ją przez okno, wypadał z szynku lub wysuwał się zza
węgła domu, u którego próżniaczo godzinami
przesiadywał, lub w lepszych dniach swoich przerywał
ślusarską robotę i wychodził ze swego mieszkania, dość,
że zawsze, z zegarkową regularnością, gęsta czupryna
i niskie, ciemne czoło pochylały się przed nią, a żółte
obrzękłe wargi wyciskały na jej ręku głośny pocałunek .
Był to w gruncie rzeczy obrzydliwy pocałunek pijaka,
którego ślady bezwiednie prawie i co najprędzej
ocierała z ręki, który jednak brylantem wpadał do jej
serca. Jak brylanty, radością świeciły jej oczy, gdy
przyniosła i pokazała bratu pół tuzina śnieżnych
nowych koszul, którymi zastąpiła tamte… drące się
w kawałki. Tego dnia także do czarnego zawsze swego
kapelusza przypięła gałązkę sztucznych kwiatów… Teraz
na ludzi patrzyła śmiało i spokojnie; ale był w mieście
jeden szczególnie człowiek, z którego spojrzeniem,

ilekroć spostrzegła go, spotkać się pragnęła, chociaż
usiłowała o tym nie myśleć.

Był on dla jej ojca bardzo dobry w czasie długiej jego
choroby, widywała go wtedy często, słuchała rozmów,

które z uczonym pedagogiem prowadził – potem



przybył na pogrzeb i, gdy chwiejąca się szła za trumną,
rękę jej oparł na swoim ramieniu. I nic więcej pomiędzy
nimi nie było, ale ona o tym nigdy nie zapomniała.
Teraz widywała go tylko na ulicy, z daleka, gdy
zgrabnym jednokonnym powozikiem objeżdżał domy
swoich pacjentów. Ilekroć spostrzegł ją, kłaniał się
grzecznie. Nic więcej. Jednak w jej sercu struna jakaś
uparła się drżeć przy każdym jego spotkaniu i śpiewać
jej o nim w godzinach ciszy. Powiedziała sobie:
«Niepodobna!» Ale nikt już więcej nie sprawiał na nią
najlżejszego wrażenia, a czasem, w noce księżycowe,
po dniu pracy, spoczywając, lecz jeszcze nie śpiąc, przez
szyby małego okna patrzyła w górę, wysoko… To
wielkie szczęście, o którego zdobyciu ani marzyła,
wydawało jej się wtedy tęczą idealną,
w niedoścignionej oddali zawieszoną nad szarą ziemią…

Czasem też wyobrażała sobie, że jest drobnym
robaczkiem, uwijającym się, o ile tylko sił starczyło,
u podstaw wyniosłej, aż niebotycznej budowy.
U podstaw, wyraz ten gdzieś słyszała, czytała. Otóż była
tam teraz. Wyżej promiennie było i świetnie. Ludzie
tam dźwigali i kuli marmury drogocenne, ściągali
z nieba promienie słońca, szukali klejnotów, świat
i siebie stroili w blaski. Ona, razem z mnóstwem
podobnych sobie maluczkich istot, zbierała w cieniu
drobne pyłki, ale tak zupełnie poprzestawała na tym,

że przed jej wyobraźnią przyszłość stawała pogodna,
pełna, i nawet z owej górnej tęczy na zawsze niemego
uczucia nie spadała na wargi jej żadna kropla goryczy,
tylko spływało czasem trochę tęsknoty i smutku…

Często w późne wieczory, bezecne pieśni, ohydne
śmiechy, niesforne tupoty i stuki szynkowe, z dołu, pod



podłogi, buchały w ciemną lub oświetloną księżycem
kuchenkę. Dziki ten hałas unosił się wtedy nad białą
pościelą, nad myślami, marzeniami i dziecięco czystym,

cichym snem Joanny.

*  *  
*

Chociaż uczyła dość znaczną liczbę drobnych dzieci, nie
przestała przecież zajmować się pilnie małym
gospodarstwem swoim i brata. Dlatego codziennie, raz
albo i dwa razy na dzień, po prowizję i różne sprawunki
wychodziła do miasta. W tych wycieczkach najczęściej
mijać musiała z bliska wielki gmach sądowy, ale nigdy
najmniejszej na niego nie zwracała uwagi. Był on tak
wielki, a ona była tak mała! Rozległe wnętrze jego
napełniały odgłosy sporów i zbrodni, cóż więc mogła
ona mieć z nim wspólnego? Jednak – jakim sposobem
to się stało, trudno dociekać – pewnego dnia weszła
do jednej z sal tego gmachu, i wskazano jej zaraz
miejsce, które miała zająć. Była nim ława oskarżonych.
Nigdy potem nie potrafiła zdać sobie sprawy, jakim
sposobem przebyła tłum i doszła do tego miejsca.
Zdawało się jej wtedy, że wszystka krew zbiegła do jej
głowy, kipiała tam, szumiała, jęczała, paliła w policzki
i czoło, jak rozpalone żelazo. W oczach jej ludzie, ściany,
sprzęty mgliły się i mąciły tak, że dokoła siebie
widziała tylko jakąś pstrą, migotliwą masę. Gdy
rozpoznała na koniec, że masa ta miała kilkaset ludzkich
oczu, które wszystkie z wytężoną ciekawością
spoglądały na nią, doświadczyła takiego uczucia, jakby
odartą ze wszelkiej odzieży postawiono ją nagle pośród
miejskiego rynku. Zapragnęła gwałtownie zerwać się
i uciec, ale w zmąconej do głębi swej istocie miała



mętne uczucie, że było to niepodobieństwem. Ci, którzy
w tej chwili patrzyli na nią, widzieli szczupłą, delikatną
dziewczynę w skromnym ubraniu, drżącą, przelękłą,
aż po pasma jasnych włosów płomiennie zarumienioną.

Była to największa z sal wielkiego gmachu. Kościelna
prawie wysokość nadawała jej pozór imponujący;
uroczyste wrażenie sprawiały kobierce i okrycia
długiego stołu, za którym zasiedli sędziowie. Tłum ludzi
różnych stanów napełniał szeregi ław, ustawionych
przy wnijściu. W poprzecznych ścianach wysoko
umieszczone cztery ogromne okna rzucały jednolite,
białe, nużące światło na wysokie, białe, jednolite
ściany, na poważne postawy sędziów, na zalegający
połowę sali pstry, ruchliwy, głuchymi rozmowami
szumiący tłum. Tu i ówdzie jaskrawy kwiat zakołysał
się na kobiecej głowie, zadzwonił i echem odbił się
w górze głośniej wymówiony wyraz. Woźny sądowy
wymówił kilka dobitnych słów, i zrobiła się wielka
cisza, wśród której dał się słyszeć głos
przewodniczącego sądowi.

– Sprawa Joanny Lipskiej, obwinionej
o utrzymywanie szkoły bez pozwolenia władz…

Słowa te powróciły Joannie przytomność. Powstała
i na kilka zapytań przewodniczącego odpowiedziała
cicho, lecz wyraźnie. Potem usiadła znów, ogniste
rumieńce zniknęły z jej twarzy, ukazując zwykłą jej
bladość. Zarazem widać było, że ogarnia ją zamyślenie
tak natarczywe i nieodparte, iż odrywało wzrok jej
i słuch od rozgrywającej się przed nią, a tak z bliska
obchodzącej ją sceny. W szeroko otwartych jej oczach
odmalowało się zdziwienie. Wzniosła je w górę,
ku ozdobnym gzymsom przeciwległej ściany; czasem



głową czyniła ruchy takie, jakby we wnętrzu swym
usiłowała coś nadzwyczaj dziwnego zrozumieć i – za nic
nie mogła. Trudno było powiedzieć na pewno, czy
zwracała jakąkolwiek uwagę na zeznania świadków.

A jednak były one głośne i trwały długo. Otyła i siwa
Rożnowska w staroświeckiej mantyli i z płaskim
czerwonym kwiatem na kapeluszu, chustką ocierając
spoconą, wielką, dobroduszną twarz, po kilkakroć
powtarzała wyznanie, że ona to głównie wszystkiemu
jest winna. Sumienie jej inaczej mówić nie pozwala.
Przysięgła, że powie prawdę, i prawdę mówi. Ona to
pierwsza namówiła do tego Lipską. Dziewczyna jest
ubogą sierotą, potrzebowała zarobku, ona zaś ma
wnuczki. Gdyby wiedziała, że jest w tym co złego,
pewno by nie namawiała, ale na Chrystusa przysięga,
że ani jej przez głowę nie przeszło, że do złego
namawia. Siwe ma włosy, ale życie przeszło jej w tym
mieście, i niech wszyscy zaświadczą, czy kogo
kiedykolwiek do jakiej nieuczciwości namówiła.
Zachłysnęła się płaczem, jeszcze raz powtarzać zaczęła,
że namawiała… nawet prosiła… ale dano jej znak, aby
umilkła już, i usiadła.

Przyjaciółka właścicielki magla, posiadaczka dwóch
domków, malutka, sucha kobiecina, błyszcząca w tym
zgromadzeniu kaszmirową suknią i eleganckimi
manierami, przyciszonym głosem, ale z przymilającym
się uśmiechem oświadczyła, że książki, które, jako
corpus delicti, leżały przed sądem, istotnie kupiła
i darowała Lipskiej, która jej syna do klasy trzeciej
przygotowała tak dobrze, że teraz, gdyby nie był jeszcze
zbyt mały, przyjęto by go może i do czwartej. Bardzo
sumiennie uczyła, bardzo sumiennie… tak sumiennie,



że czuła się ona w obowiązku zapłatę jej podwyższyć.
Gdyby była wiedziała, że w tym jest co złego, byłaby
pewno tego nie uczyniła, ale słowo honoru daje, że nie
wiedziała. Cóż? Kto ma dziecko, ten o edukację jego
dbać musi, a tu pod bokiem guwernantka uczciwa,
sumienna i tańsza od innych, bo biedna sierota… Tu
wykonała przed sądem dyg elegancki, poczym, milutko
zawsze uśmiechnięta, lecz z drgającymi trochę ustami
i powiekami, obok Rożnowskiej usiadła.

Od zapytywanej z kolei praczki, żony pijaka ślusarza,
najmniej dowiedzieć się było można, bo ta kobieta,
wysoka i chuda, z twarzą wszerz i wzdłuż zoraną bólem
i troskami, w grubej, krótkiej spódnicy i wielkiej
chustce, zarzuconej na głowę, tak była strwożona
i rozżalona, że, prócz kilku niewyraźnych, zaledwie
dosłyszalnych słów, nic wymówić nie mogła. Ramiona
jej drżały pod wielką chustką, z oczu, wypieczonych
parą wrzątku i spieką żelazek, łzy, jak groch, padały
na grube, poparzone, u piersi splecione ręce. Z całej jej
mowy dosłyszeć można było tylko wyrazy: syn
dwunastoletni, ojciec pijak, szynk w tym samym domu,
nauka, dobra panienka… Odprawiono ją prędko,
a miejsce jej zastąpił mularz.

Ten mówił za siebie i poprzedniczkę swoją dużo,
prędko i tak głośno, że kilka razy zalecano mu, aby głos
zniżył, czemu natychmiast był posłuszny, ale ręką
żylastą i silną targając mosiężny łańcuch zegarka, albo
na głowie burząc gęstwinę twardych włosów, wnet
znowu w ferwor wpadał i głośniej, niż wypadało,
dowodził, że, gdy za uczenie swojej córki płacił pannie
kartoflami i warzywem, to widać bardzo szło mu o to,
aby córka cokolwiek umiała. Zaś posyłać ją na pensję –



za drogo mu było. Więc cóż miał robić i cóż on takiego
zrobił? Albo ta panienka: co ona takiego zrobiła?…
Po zadaniu tego pytania rozstawił ręce z takim gestem
i tak wytrzeszczył oczy, jakby tuż przed jego wzrokiem
cały świat przewracał się do góry nogami, a on za nic
zrozumieć nie mógł, dlaczego tak z nim się dzieje?

Po tym mularzu zeznawali i świadczyli jeszcze:
piekarz, stróż domu, jakiś dorożkarz i jakaś wdowa
po urzędniku, na koniec i najdłużej ten, kto dokonał
odkrycia, że na górnym pięterku domu, którego dolne
piętro zajmował szynk, gromadka drobnych dzieci
dowiadywała się o tem, że pszczoła ma cztery
skrzydełka, sześć nóżek, dwa rożki i żądło, że cztery
od dziesięciu sześć, że nie trzeba czynić drugiemu tego,
co nam niemiło itd., a dowiadywała się tego, o zgrozo,
w języku ojczystym!…

W chwilowej ciszy, która zapanowała, gdy umilkł
głos ostatniego z zeznających, wzrok Joanny powoli
spłynął z góry ku tłumowi, napełniającemu połowę
sali. Wszyscy siedzieli na ławach, pilnie i w milczeniu
śledząc bieg sprawy. Nad pstrą i nieruchomą w tej
chwili masą wzbijał się jeden człowiek, który nie
siedział, ale stał. Ażeby móc lepiej wszystko widzieć,
stał on za wszystkimi ławami, na jakimś małym
podniesieniu, tak plecami do ściany przyciśnięty, jakby
mu one do niej przyrosły. Oczy Joanny przyrosły
do jego twarzy i napełniły się wyrazem przerażenia.

Był to jej brat, ale jakże inaczej wyglądał, niż zwykle!
Suche ramiona w wytartych rękawach skrzyżował
i mocno do piersi przyciskał; na papierowo białe jego
policzki wystąpiły czerwone plamy i wzbijały się
aż pod brzegi ciemnych okularów. Oddychał prędko,



i usta miał nieco rozwarte. Z wytężoną uwagą słuchał
krótkiego, lecz energicznego oskarżenia, które wygłosił
prokurator, i splątanej jakoś obrony adwokata. Potem
przewodniczący sądowi zwrócił się do Joanny,
oznajmiając, że ma prawo wyrzec w tych rozprawach
ostatnie słowo, i zapytując, coby na swoją obronę
powiedzieć mogła i chciała?

Nad wysoką, ciężką poręczą ławy oskarżonych
podniosła się szczupła, jasnowłosa, czarno ubrana
dziewczyna. Powieki miała spuszczone, postawę
spokojną i głos trochę drżący.

– Uczyłam dzieci, myślałam, że czynię dobrze…

Tu na mgnienie oka w twarzy jej zaszła uderzająca
zmiana. Jakby zawrzały w niej gwałtowne jakieś
uczucia, podniosła czoło, oczy jej błysnęły, usta drgnęły
i, poprawiając ostatnie swe zdanie, głośno, wyraźnie
rzekła:

– I teraz myślę, że dobrze czyniłam.

Bezwarunkowo była winna. Rzecz dziwna jednak,
dlaczego przewodniczący nie powstał zaraz dla udania
się z towarzyszami do komnaty narad i przez kilka
minut siedział z podniesioną trochę głową i, jak
w tęczę, wpatrywał się w obwinioną – z jakim wyrazem
oczu – tego, z powodu oddalenia, nikt z tłumu dostrzec
nie mógł. Patrzyli też na nią i jego towarzysze, z których
jednemu brwi zsunęły się mocno. Trwało to bardzo
krótko, minutę, poczym wstali i odeszli. Nie wracali
długo. Sprawa była prosta i jasna. Dlaczego narada
trwała tak długo?

Tubalnym głosem woźny oznajmił, że sąd do sali
posiedzeń powraca.



Ze szmerem szumiących drzew wszyscy powstali.
Za stołem, zasłanym suknem, przewodniczący stanął
pospołu z towarzyszami swymi i zaczął czytać wyrok .
Zauważono, że czytał nieco cichszym głosem, niż ten,
w którym wprzódy przemawiał. Joanna Lipska skazana
została na dwieście rubli kary pieniężnej, a w razie
niewypłacalności – na trzy miesiące więzienia.

Posiedzenie sądowe zamknięte; publiczność odpływa
z sali. Tu i ówdzie prawnicy pomiędzy sobą szepczą,
że dziewczyna ta jest szczęśliwa, bo małym jeszcze
kosztem przestępstwo swe okupi…

Jednak małość i wielkość są pojęciami nadzwyczaj
względnymi. Tak zapewne myślał Mieczysław Lipski,
który po usłyszeniu wyroku najlżejszego poruszenia nie
uczynił i stał przy ścianie, jak wprzódy, skrzyżowane
ramiona do piersi przyciskając. Urzędnik jakiś,
w kołnierzu z rzadka haftowanym złotem, przechodził
tamtędy i, spostrzegłszy go, zatrzymał się przed nim.

Znał go widać i z życzliwym uśmiechem zaczął:

– No, cóż, Mieczysławie Antonowiczu! Dobrze
skończyło się wszystko! Ale jakże będzie? Sztraf czy
więzienie? Jutro rano przyjdę do was. Ale zapłaćcie
lepiej… Dwieście rubli rzecz niewielka, a panienki
szkoda…

I pobiegł dalej. W tejże chwili Mieczysław oderwał
się od ściany i skoczył ku wyjściu. Kilku biurowych
kolegów chciało go przytrzymać i mówić coś, może
doradzać… Ale jego oczy były tak rozpalone, że zza
ciemnych okularów widać było ich błyski, a ostre łokcie
rozpychały wszystkich i wszystko dokoła. Tak wypadł
do długiej galerii, z rzędem ogromnych, jasnych okien,



którą przepływała publiczność, zwolna znikając w dole,
na wschodach. Tu obejrzał się i we framudze jednego
z okien spostrzegł Joannę, która tam stała, może
czekając na niego, może nie mając siły, czy odwagi,
torować sobie drogi wśród tłumu. W tej chwili wiodła
ona wzrokiem za grupą osób, znajdujących się już
u przeciwnego końca galerii. Były to dwie kobiety
i jeden mężczyzna, powszechnie w tym mieście znany,
przystojny, wzięty, przez panie szczególnie ulubiony
doktór Adam. Jak mnóstwo ludzi innych, przybył on tu
dziś dla wysłuchania ciekawej sprawy sądowej, i łatwo
było spostrzec, że wychodził pod wpływem poważnych
i smutnych wzruszeń. Przecież, gdy jedna z jego
towarzyszek, wysoka i strojnie ubrana panna,
z uśmiechem przemówiła do niego, uśmiechnął się
także i w początku wschodów pośpieszył podać jej
ramię. Joanna uczuła w tej chwili, że ktoś ją chwyta
za rękę, i zobaczyła Mieczysława, który, schylony nad
nią, prędko i cicho mówić zaczął:

– Idź sama do domu. Ja teraz z tobą iść nie mogę.
Mam w mieście pilne interesa. Za kilka godzin wrócę.
Idź sama do domu.

Wpatrywał się w nią rozognionymi wciąż oczami i,
mocno ściskając jej rękę, dodał:

– Nie lękaj się… nie lękaj się tylko… nie lękaj!

*  *  
*

W kilka godzin potem Mieczysław Lipski znużonym
krokiem wstępował na wschody swego mieszkania,
powoli przeszedł kuchenkę i w przyległym pokoju,
z głośnym stęknięciem, usiadł na twardej staroświeckiej



kanapie. Był widocznie znużony, twarz jego wróciła
do swej papierowej białości; gestem zamyślenia
przesuwał długą, białą ręką po zmarszczonym czole. Nie
zdziwiło go to wcale, że Joanny w kuchence nie
zobaczył. Zeszła może na dziedziniec, albo może zabrała
ją na ten dzień do siebie poczciwa Rożnowska.

Jednak Joanna znajdowała się w kuchence, tylko
siedziała w ciemnym jej kątku, ukryta za wysoką
poręczą łóżka. Widząc wchodzącego brata, nie zerwała
się zaraz, jak to bywało zwykle, aby przywitać go
i zapytać, czy czego nie potrzebuje? Nie mogła może
od razu wyrwać się z zamyślenia, albo miała do niego
trochę żalu za to, że tak nieprędko wracał. Po kilku
jednak minutach wstała i cicho weszła do przyległego
pokoju.

– Jesteś więc! Gdzieżeś była?… – zapytał Mieczysław.

– Byłam w domu, tylko mnie nie spostrzegłeś.
Rożnowska przysyłała, prosząc, abym do niej na resztę
dnia przyszła, ale nie chciałam… Myślałam, że zaraz
przyjdziesz… przyszedłeś tak późno…

– Aha, późno! – mruknął kancelista.

Dziewczynę ta obojętność brata na jej losy widocznie
w serce kłuła. Stała o kilka kroków przed nim,

ze splecionymi na sukni rękami, oczy jej smutnie
świeciły pośród bardzo mizernej twarzy.

– Myślałam, że zechcesz pomówić ze mną w ostatnim
dniu… przed rozstaniem…

– Jaki ostatni dzień? Jakie rozstanie? – mruknął znów
brat .



– Czyżbyś już zapomniał, że jutro zaprowadzą mnie
do więzienia?

Po twarzy jej przebiegło kilka nerwowych drgnień.
Zaraz jednak mówiła dalej:

– Trzy miesiące to czas dość długi… a i potem
najpewniej nie wrócę już do ciebie, tylko gdziekolwiek,
w jakąkolwiek służbę pójdę… Trzeba więc pomyśleć
o twoim gospodarstwie. Dziś wieczorem spiszę
dokładnie twoje odzienie, abyś wiedział, co masz,
i okradać się nie dawał. Matkę Kostusia umówię, aby
co dzień z rana przychodziła mieszkanie ci uprzątnąć
i samowar nastawić. W domu już jadać nie będziesz,
bo któżby ci teraz gotował, ale pójdę na chwilę
do Rożnowskiej i dowiem się, czyby nie chciała
za zapłatę obiad ci dawać. Miałbyś u niej jedzenie
zdrowsze niż w restauracji… Pamiętaj także, gdy
wieczorem siadasz do pisania, lampę uważnie zapalać,
bo masz zwyczaj czynić to tak, że pokój napełnia się
swędem, co ci bardzo na oczy szkodzi…

Gdy tak mówiła, Mieczysław patrzył na nią
z dziwnym wyrazem oczu. W tych przedwcześnie
zmordowanych i chorych oczach było tyle wesołości
i razem tyle żalu, że trudno byłoby powiedzieć, czy
wybuchnie on zaraz śmiechem, czy płaczem. Gdy
Joanna mówić przestała, zapytał:

– Czy skończyłaś?

– Tak – odrzekła – zresztą przez dzisiejszy wieczór
i jutrzejszy ranek może jeszcze coś przypomnę sobie…

Nie spuszczając z niej wzroku, przez kilka sekund
wstrząsał głową, tak, jakby dziwił się czemuś lub nad



czymś ubolewał. Potem nosowym swym głosem mówić
zaczął:

– I ty naprawdę myśleć mogłaś, że ja pozwolę na to,
abyś szła do więzienia i trzy miesiące przesiedziała
ze złodziejami i zgubionymi kobietami, w brudach,
w błocie?…

Teraz Joanna zdziwiła się bardzo.

– Jakże może być inaczej? Wyrok sądowy…
ostateczny…

– Czyś nie słyszała? Dwieście rubli kary pieniężnej,
albo więzienie… dwieście rubli… wyraźnie: dwie-ście!
Czy nie słyszałaś?

Uśmiechnęła się, ramionami wzruszyła.

– Owszem, słyszałem. Ale to wszystko jedno. Dla
mnie sumę tę dostać jest tym samym, co zdjąć gwiazdę
z nieba; ani pomyślałem o tym.

– Aha, nie pomyślałaś – zawołał kancelista i tym
razem, zerwawszy się z kanapy, wyprostował się w całej
swej cienkości i wysokości, a długie ramiona szeroko
rozpostarł, co wszystko nadało mu niejakie
podobieństwo do wietrznego młyna. W postawie tej,
miotając w powietrzu ramionami, jak młyńskimi
skrzydłami, wołał:

– Zobaczą cię stróże więzienni tak, jak swoje uszy bez
lustra! Plwam ja na pieniądze tam, gdzie idzie o honor,
a może i życie mojej siostry! Bagatela! Trzy miesiące
w mokrych murach, w brudzie, ze złodziejami
i łajdaczkami! Jesteś córką profesora, panną dobrze
wychowaną… Dlatego, żeśmy zbiednieli, to mamy już



tarzać się po więzieniach, ze złodziejami i pijakami! Cha,
cha, cha! cha, cha, cha!

Nie chodził, ale biegał po pokoju, oddychając prędko,
nerwowo śmiejąc się i gestykulując.

Joanna szeroko oczy ze zdziwienia otwierała.

– Ależ na miłość Boską, Mieczku, co ty wygadujesz!
Skądże byś ty wziął tyle pieniędzy? Wszak to
niepodobieństwo!

Stanął i dłonią o stół uderzył.

– Otóż wziąłem! Otóż dostałem! Otóż przekonasz się,
że nie jestem takim niedołęgą, na jakiego wyglądam,

i że ty nie jesteś już tak znów zupełnie sama na świecie!

Poskoczyła i, ręce jego w swoje pochwyciwszy,
mocno je ścisnęła. Mnóstwo uczuć wstrząsało jej
rysami: niespodziana nadzieja wyzwolenia się
od czegoś, przed czym, w tajemnicy swej duszy,
śmiertelnie drżała, radość, którą jej sprawiał ten
wybuch braterskiej czułości, najbardziej przecież
przestrach…

– Skąd wziąłeś te pieniądze, Mieczku? Jakim
sposobem dostałeś te pieniądze? Drogi mój, co ty
zrobiłeś?

Spróbował ręce wydobyć z jej dłoni, ale ona je
z całych sił coraz mocniej ściskała.

– Skąd wziąłem? Nie ukradłem ich przecież. Wiesz
o tym dobrze, że nie ukradłem. Pożyczyłem – i koniec.

Joanna od stóp do głowy zadrżała.

– Pożyczyłeś! – krzyknęła – ależ to dla ciebie ostatnia
zguba! Jakże ty będziesz mógł tak wielką sumę zwrócić?



Suchym chlebem chyba żyjąc! A któż ci pożyczył?
Bogatych ludzi nie znamy. Pierwsza Rożnowska dałaby,
gdyby miała, ale nie ma. I nikt z tych biednych ludzi
takich wielkich pieniędzy nie ma. Któż ci więc je
pożyczył? Kto? kto? kto?

I dopóty ścigała go tym natarczywym pytaniem,

dopóty wzrok swój strwożony w jego oczach zatapiała,
dopóki z niechęcią i prawie gniewem nie wymówił
nazwiska jednego z najbardziej znanych w tym mieście
lichwiarzy.

Joanna uderzyła głośno w dłonie, a potem niemi
twarz sobie zakryła.

– Boże! – mówiła – Boże! Boże!

Przez kilka minut, prócz tego jednego wyrazu, nic
wymówić nie mogła. Biedny jej brat przez nią, dla niej
oddawał się w ręce lichwiarza, wstępował w przepaść
długów, zgryzot, nędzy… Odjęła ręce od oczu i,
obejmując go ramionami, błagać zaczęła, aby pozwolił
jej iść do więzienia. Mówiła mu, że jest zdrowa, silna,
młoda i może wszystko wytrzymać; że słuszne jest, aby
niosła odpowiedzialność za to, co czyniła sama; że ten
dług, który zaciągnął, stokroć więcej sprawia jej bólu
i trwogi niż te trzy miesiące… tam!… A gdy on
przecząco wciąż głową wstrząsał i z wielkim
wzruszeniem, lecz stanowczo powtarzał: «Nie, Joasiu,
nie! nie! Ja na to przystać nie mogę!» – osunęła się
na klęczki i, rękoma kolana jego objąwszy, błagała go
gradem słów, które przechodziły w namiętne krzyki.

– Mieczku, najdroższy! pozwól, pozwól, pozwól mi
tam pójść, a pieniądze te odnieść temu, od kogo je



wziąłeś… Zaraz, zaraz, zaraz je odnieś! Pozwól, braciszku
złoty, pozwól mi tam pójść!

Płakała gradem łez. Wielki warkocz jasnych włosów
odwinął się z jej głowy i, rozpleciony, stargany, strugą
bladego złota osypywał grube obuwie kancelisty. Ale
on, schyliwszy się prędko i, podnosząc ją z klęczek,
długimi swymi, twardymi ramionami mocno do swej
piersi przycisnął.

– To już, moja droga, być nie może. Pieniędzy tych
oddać nie mogę. Są już one u tego urzędnika, który tu
przyjść miał jutro rano, aby cię do więzienia
zaprowadzić… a teraz nie ma po kogo przychodzić! Cha,
cha, cha, cha!

Śmiał się trochę gapiowato, a trochę nerwowo,
ze szczególnym zmieszaniem triumfu i goryczy. Ona
cicho, głęboko na jego piersi płakała. Stało się. Dlatego
przez kilka godzin do domu nie wracał, że starał się
o pieniądze i odnosił je temu, komu należało.
Wdzięczność bez granic, radość wyzwolenia, żal nad
bratem i trwoga o jego przyszłość przejmowały do głębi
dziewczynę, starganą strasznymi wrażeniami tego dnia.
Nie mogła mówić, tylko z całej siły przyciskała się
do piersi tego dziwnego chłopca, który miał pozór tak
zgnębiony i zamarły, wydawał się zwykle tak obojętny,
a teraz…

Przycisnęła usta do jego ręki i cicho rzekła:

– Niechże więc będzie tak, jak ty chciałeś.

Zmęczony Mieczysław położył się na kanapie,
za stołem, okrytym kancelaryjnymi papierami. Joanna
wróciła do kuchni i zakrzątnęła się około nastawiania
samowaru. Napełniła samowar wodą i z dzbankiem



w ręku stała chwilę nieruchoma. Potem nabrała
z piecyka węgli, które także do samowaru wrzuciwszy,
znów zwiesiła ręce na suknię i stanęła prosta, sztywna,
szklanym wzrokiem patrząc na stojącą u ściany szafkę.
Sprzęt ten przypomniał jej snadź o czymś, bo postąpiła
ku niemu i zaczęła z niego wyjmować szklanki
i łyżeczki. Ale te dwie ostatnie wypadły jej z ręki
na podłogę, ona zaś, zamiast je podnieść, pochwyciła
nóż i bułkę chleba. Ruchy jej były prędkie i nierówne,
co chwila powstrzymywane nieodpartym zamyśleniem.

Na koniec nóż i chleb na stół rzuciła i, rękami twarz
zakrywając, a czoło przyciskając do drzwiczek szafki,
wybuchnęła gwałtownie tłumionym płaczem. Co ona
teraz z sobą pocznie? Jaka teraz będzie jego przyszłość?
O! straszna pustka jej życia, a straszniejsze jeszcze jego
troski, zgryzoty, ruina! Stłumiła łkania i płakać
przestała. Lękała się, aby jej płacz w przyległym pokoju
nie był usłyszany, i przestała płakać. Ale nic robić nie
mogła. Trzeba jej było myśleć, myśleć, myśleć
i myślami tymi zjadać własne serce. Usiadła na ławce
przy oknie i myślała. Osłupiały wzrok jej błądził
za szybami, nie widząc nic, prócz kilku czarnych
brzydkich dachów i kawałka nieba, zasnutego
wydobywającym się z kominów tłustym dymem. Nie
było w tym widoku żadnej rozrywki i żadnej pociechy;
więc też twarz Joanny stawała się coraz bardziej
posępna. Łzy jej oschły, ale bladą zazwyczaj cerę
zapłynął odcień przykrej żółtości, a po spłowiałych
ustach, po raz pierwszy w jej życiu, wić się zaczął
gniewny, cierpki uśmiech.

Wtem drzwi od kuchenki skrzypnęły, i ukazały się
dwie dziecinne postacie. Był to duży Kostuś w swym



ubraniu z grubego płótna, bosy, ciężki, przygarbiony
i za rękę prowadzący małą, pucatą Mańkę, prędko
drepczącą także bosymi nóżkami, wydobywającymi się
prawie po kolana spod spłowiałej sukienczyny. Nie
upłynęło kilka sekund, a chłopak, lękliwie i z zasępioną
jakąś czułością spod brwi spoglądając, przed Joanną
ukląkł, dziewczynka zaś, trzepocząc małymi nogami
i rękami, z cichym chichotem na kolana jej wskoczyła.
U nóg Joanny leżał pęk czeremchy, która teraz właśnie
rozkwitała na świecie, a której sporą garść syn ślusarza
narwał zapewne w czyimś ogrodzie i, milcząc, tu
na podłodze położył. Silny zapach tego śnieżnego,
wiosennego kwiatu napełnił kuchenkę. Kostuś zaś,
wciąż tym samym spojrzeniem przywiązanego
i lękliwego zwierzątka spod brwi na nią patrząc, wyjął
z zanadrza spory zeszyt i, rozwarłszy go, powoli zaczął
czytać:

– Próż-niac-two jest oj-cem wszyst-kich grze-chów.

Kto ra-no wsta-je, te-mu Pan Bóg da-je.

A mała Mańka, także zza sukienki wyjęła stary
elementarzyk, zbrudzony, zgnieciony, i, roztwierając go
na tej karcie, gdzie się znajdował alfabet, zaczęła:

– A… b… c…

Joanna z cicha śmiać się zaczęła i całowała
zmarszczone czoło chłopca i rumiany policzek
dziewczynki. Oni ucieszyli się tym bardzo. Stąd powstał
mały gwar. Z sąsiedniego pokoju nosowy, zaspany głos
zapytał:

– Kto tam taki, Joasiu? Z kim rozmawiasz?

Joanna spłonęła ciemnym rumieńcem i, twarz
ku oknu odwracając, odpowiedziała:



– Dzieci…

– Dzieci! – zawołał Mieczysław i natychmiast stanął
w progu. Na policzkach jego znów wybiły się czerwone
plamy, i oczy mu pałały, ale tym razem gniewem.

Właściwie był to gniew, pochodzący z przestrachu,
który wyraźnie malował się na twarzy, w postawie
i wszystkich ruchach kancelisty.

– Znów dzieci! – powtórzył głosem podniesionym –
czy zupełnie już mam zginąć przez te przebrzydłe
bębny? Czy nie dość już było biedy? Jeszcze może
miejsce w biurze i ostatni kawałek chleba mam stracić?

Gestykulował popędliwie. Przestrach niespodziewaną
siłę nadawał jego głosowi. Przeraźliwie prawie
krzyknął:

– Precz mi stąd, malcy! Żeby tu od dnia dzisiejszego
noga wasza nie postała; bo, jak was jeszcze kiedy
zobaczę, na gorzkie jabłko stłukę. Precz! Precz!

Chłopiec i dziewczynka w mgnieniu oka zniknęli…

Joanna zapaliła lampkę, urządziła herbatę i razem
z pokrajaną na talerzu bułką zaniosła ją bratu, który
przy zapalonej też lampie pilnie już pisał. Codzienne
spędzał nad takim pisaniem długie godziny i w biurze,
i w domu. Postawiwszy szklankę i talerz na stole,
pochyliła się i pocałowała schyloną nad papierami
głowę brata. O! najlżejszej do niego nie czuła urazy.
Miał prawo tak postąpić. Tylko czuła, myślała, że znów
koniecznie coś z sobą począć wypada, jak najrychlej! jak
najrychlej!

Tymczasem usiadła w kuchence i zaczęła wyszywać
na nowej chustce cyfrę Mieczysława.



Czeremcha, przez dużego Kostusia przyniesiona,
napełniała kuchenkę odurzającym zapachem; samowar,
stojący u pieca, szumiał i parą buchał; z dołu, spod
podłogi dochodziły głuche szmery, nad którymi
od chwili do chwili wzbijał się stuk przewróconego
sprzętu, albo kłótliwy, czy hulaszczy okrzyk . Szynk tam
rozpoczynał swoje nocne, podziemne życie.

Ale co tam takiego zaszeleściło za wysoką poręczą
łóżka – i ze zmroku, tuż przy ziemi, wysuwać się zaczęło,
z nieokreślonymi formami?… Zwierzątko? Dziecko?
Jakieś dwie rączki opierały się o podłogę… jakieś jasne
włosy odbiły się bladym złotem na tle brudnej ściany,
jakaś para oczu zaświeciła przeczystym błękitem… Było
to dziecko, które przez kilka sekund, po cichu, pełznąc
na czworakach, nagle, z wybuchem śmiechu, wskoczyło
na kolana osłupiałej w swym smutku dziewczyny.

Duży Kostuś uciekł, a mała Mańka schowała się tylko
za łóżko i czekała, póki pan nie przestanie gniewać się
i krzyczeć. Ona tu dziś nocować będzie, jak wiele razy
nocowała; a teraz chce trochę z elementarza poczytać,
pokazać, co już umie… Wszystko, od a aż do p… od p

nie umie, ale wczoraj nauczy się…

Chciała zapewne powiedzieć jutro, a powiedziała
wczoraj, ale to nic! Joanna znów całowała ją i zapytała,
czy rodzice jej wiedzą o tym, że tu nocować zamierza.

Z przyległego pokoju zabrzmiało pytanie:

– Kto tam znów? Z kim rozmawiasz, Joasiu?

Z cicha i z wielkim zmieszaniem Joanna odrzekła:

– To Mańka… Czy mam powiedzieć jej, aby poszła
precz?



W przyległym pokoju przez długą minutę panowało
milczenie, aż nosowy głos męski wymówił:

– Daj jej trochę herbaty.

W dole, pod podłogą, rozległo się znów głośne
stuknięcie, i zawrzał bezładny hałas. Czy tam pijak jaki
upadł i głową uderzył się o róg ławy? Może człowiek
na człowieka podniósł pięść tak silną, że go obalił
na ziemię, okrytą śmieciem i zalaną trunkiem? Może to
takim stukiem i krzykiem zawrzała tam bezrozumna,
bezecna zabawa?

Nad zuchwałym hałasem szynku, w kuchence,
oświetlonej małą lampą i napełnionej zapachem
czeremchy, blada dziewczyna, z twarzą zmęczoną
i zapłakanymi oczami, trzymała na kolanach bose,
pucate, śmiejące się dziecko. Zza spłowiałej sukienki
czerwona rączka dziecinna wyjęła znów mały,
zbrudzony, zgnieciony elementarzyk, a srebrny głosik
zadzwonił długim, figlarnym śmiechem.

Z przyległego pokoju ozwało się przeciągłe syknięcie:

– C-i-i-i-cho!

– C-i-i-i-cho! – schylona nad dzieckiem, powtórzyła
Joanna.

Maleństwo stłumiło srebrną dźwięczność swego
głosu i, krótkim paluszkiem o każdą z liter uderzając,
cicho, szeptem prawie, czytało:

– A… b… c…





 

Bolesław Prus

Wybór nowel



Antek

Antek urodził się we wsi, nad Wisłą.

Wieś leżała w niewielkiej dolinie. Od północy
otaczały ją wzgórza spadziste, porosłe sosnowym lasem,

a od południa wzgórza garbate, zasypane leszczyną,
tarniną i głogiem. Tam najgłośniej śpiewały ptaki
i najczęściej chodziły wiejskie dzieci rwać orzechy, albo
wybierać gniazda.

Kiedyś stanął na środku wsi, zdawało ci się, że oba
pasma gór biegną ku sobie, ażeby zetknąć się tam, gdzie
z rana wstaje czerwone słońce. Ale było to złudzenie.

Za wsią bowiem ciągnęła się między wzgórzami
dolina, przecięta rzeczułką i przykryta zieloną łąką.

Tam pasano bydlątka i tam cienkonogie bociany
chodziły polować na żaby, kukające wieczorami.

Od zachodu wieś miała tamę, za tamą Wisłę,
a za Wisłą znowu wzgórza wapienne, nagie.

Każdy chłopski dom, szarą słomą pokryty, miał
ogródek, a w ogródku śliwki węgierki, spomiędzy
których widać było komin, sadzą uczerniony, i pożarną
drabinkę. Drabiny te zaprowadzono od niedawna,
a ludzie myśleli, że one lepiej chronić będą chaty
od ognia, niż dawniej bocianie gniazda. To też gdy
płonął jaki budynek, dziwili się bardzo, ale go nie
ratowali.

– Widać, że na tego gospodarza był dopust Boski –
mówili między sobą. – Spalił się, choć miał przecie
nową drabinę i choć zapłacił śtraf za starą, co to były
u niej połamane szczeble.



W takiej wsi urodził się Antek . Położyli go
w niemalowanej kołysce, która została po zmarłym
bracie, i sypiał w niej przez dwa lata. Potem przyszła
mu na świat siostra, Rozalia, więc musiał jej miejsca
ustąpić, a sam, jako osoba dorosła, przenieść się
na ławę.

Przez ten rok kołysał siostrę, a przez cały następny –
rozglądał się po świecie. Raz wpadł w rzekę, drugi raz
dostał batem od przejezdnego furmana za to, że go
o mało konie nie stratowały, a trzeci raz psy tak go
pogryzły, że dwa tygodnie leżał na piecu. Doświadczył
więc niemało. Za to, w czwartym roku życia, ojciec
podarował mu swoją sukienną kamizelkę z mosiężnym
guzikiem, a matka kazała mu siostrę nosić.

Gdy miał pięć lat, użyto go już do pasania świń. Ale
Antek nie bardzo się za niemi oglądał. Wolał patrzeć
na drugą stronę Wisły, gdzie za wzgórzem, raz na raz
pokazywało się coś wysokiego i czarnego. Wyłaziło to
z lewej strony, jakby spod ziemi, szło w górę i upadało
na prawo. Za tym pierwszym szło zaraz drugie i trzecie,
takie samo czarne i wysokie.

Tymczasem świnie, swoim obyczajem, wlazły
w kartofle. Matka, spostrzegłszy to, zawinęła się wedle
sukiennej kamizelki Antkowej tak, że chłopiec prawie
tchu nie mógł złapać. Ale że nie miał w sercu
zawziętości, bo było z niego dziecko dobre, więc
wykrzyczawszy się i wydrapawszy się w kamizelkę,
zapytał matki:

– Matulu! a co to takie czarne chodzi za Wisłą?

Matka spojrzała w kierunku Antkowego palca,
przysłoniła oczy ręką i odparła:



– Tam za Wisłą? Cóż to, nie widzisz, że wiatrak chodzi?
A na drugi raz pilnuj świń, bo cię pokrzywami
wysmaruję.

– Aha, wiatrak! A co on, matulu, za jeden?

– At, głupiś – odparła matka i uciekła do swojej
roboty.

Gdzież ona miała czas i rozum do udzielania objaśnień
o wiatrakach!

Ale chłopcu wiatrak spokojności nie dawał. Antek
widywał go i w nocy, przez sen. Więc taka straszna
urosła w chłopcu ciekawość, że jednego dnia zakradł się
do promu, co ludzi na drugą stronę rzeki przewoził,
i popłynął za Wisłę.

Popłynął, wdrapał się na wapienną górę, akurat
w tym miejscu, gdzie stało ogłoszenie, aby tędy nie
chodzić, i zobaczył wiatrak . Wydał mu się budynek ten
jakby dzwonnica, tylko w sobie był grubszy, a tam,

gdzie na dzwonnicy jest okno, miał cztery tęgie
skrzydła, ustawione na krzyż. Z początku nie rozumiał
nic – co to i na co to? Ale wnet objaśnili mu rzecz
pastusi, więc dowiedział się o wszystkim. Naprzód
o tym, że w wiatraku miele się zboże na mąkę,
i nareszcie o tym, że przy wiatraku siedzi młynarz, który
żonę bije, a taki jest mądry, że wie, jakim sposobem
ze spichrzów wyprowadza się szczury.

Po takiej lekcji poglądowej, Antek wrócił do domu tą
samą drogą, co pierwej. Dali mu tam przewoźnicy parę
razy w łeb, za swoją krwawą pracę, dała mu i matka coś
na sukienną kamizelkę, ale to nic: Antek był kontent,
bo zaspokoił ciekawość. Więc choć położył się spać
o głodzie, marzył całą noc to o wiatraku, co miele



zboże, to o młynarzu, który bije żonę i szczury
wyprowadza ze spichrzów.

Drobny ten wypadek stanowczo wpłynął na całe
życie chłopca. Od tej pory – od wschodu do zachodu
słońca – strugał on patyki i układał je na krzyż. Potem
wystrugał sobie kolumnę; próbował, obciosywał,
ustawiał, aż nareszcie wybudował mały wiatraczek,
który na wietrze obracał mu się tak, jak tamten
za Wisłą.

Cóż to była za radość! Teraz brakowało Antkowi tylko
żony, żeby mógł ją bić, i już byłby z niego prawdziwy
młynarz!

Do dziesiątego roku życia zepsuł ze cztery koziki, albo
też strugał niemi dziwne rzeczy. Robił wiatraki, płoty,
drabiny, studnie, a nawet całe chałupy. Aż się ludzie
zastanawiali i mówili do matki, że z Antka albo będzie
majster, albo wielki gałgan.

Przez ten czas urodził mu się jeszcze jeden brat,
Wojtek, siostra podrosła, a ojca drzewo przytłukło –
w lesie.

W chacie była z Rozalią wielka wygoda. Dziewczyna
zimą zamiatała izbę, nosiła wodę, a nawet potrafiła
krupnik ugotować. Latem posyłano ją do bydła
z Antkiem, bo chłopak, zajęty struganiem, nigdy się nie
dopilnował. Co go nie nabili, nie naprosili, nie napłakali
się nad nim! Chłopak krzyczał, obiecywał, płakał nawet
razem z matką, ale robił swoje, a bydło wciąż w szkodę
właziło.

Dopiero gdy siostra razem z nim pasła, było lepiej; on
strugał patyki, a ona pilnowała krów.



Nieraz matka, widząc, że dziewucha, choć młodsza,
ma więcej rozumu i chęci aniżeli Antek, załamywała
z żalu ręce i lamentowała przed starym kumem,

Andrzejem:

– Co ja pocznę, nieszczęsna, z tym Antkiem
odmieńcem? Ani to w chacie nic nie zrobi, ani bydła
doglądnie, ino wciąż kraje te patyki, jakby co w niego
wstąpiło. Już z niego, mój Andrzeju, nie będzie chyba
gospodarz, ani nawet parobek, tylko darmozjad,
na śmiech ludziom i obrazę boską!…

Andrzej, który za młodu praktykował flisactwo i dużo
świata widział, tak pocieszał strapioną wdowę.

– Jużci gospodarzem on nie będzie, to darmo, bo on
na to nie ma nawet dobrego rozumu. Jego by zatem trza
naprzód do szkoły, a potem do majstra. Nauczy się
z książki, nauczy się rzemiosła i jeżeli nie zgałganieje,
będzie żył.

Na to wdowa odpowiedziała, wciąż łamiąc ręce:

– Oj, kumie, co wy też gadacie! A czy to nie wstyd
gospodarskiemu dziecku rzemiosła się imać i byle komu
na obstalunek robotę robić?

Andrzej puścił dym z drewnianej fajeczki i rzekł:

– Jużci, że wstyd, ale rady na to nie ma nijakiej.

Potem, zwracając się do Antka, siedzącego
na podłodze przy ławie, zapytał:

– No, gadaj, wisus, czym ty chcesz być? Gospodarzem,

czy u majstra?

A Antek na to:

– Ja będę stawiał wiatraki, co zboże mielą.



I odpowiadał tak zawsze, choć nad nim kiwano
głowami, a jak czasem to i miotłą.

Miał już dziesięć lat, kiedy pewnego razu ośmioletnia
wówczas siostra jego, Rozalia, strasznie zaniemogła. Jak
się położyła, to się jej na drugi dzień dobudzić było
trudno. Ciało miała gorące, oczy błędne i gadała
od rzeczy.

Matka z początku myślała, że dziewczyna przyczaja
się; dała jej więc parę szturchańców. A gdy to nie
pomogło, wytarła ją gorącym octem, a na drugi dzień
napoiła wódką z piołunem. Wszystko na nic, a nawet
gorzej, bo po wódce wystąpiły na dziewuchę silne
plamy. Wtedy wdowa, przetrząsnąwszy szmaty, jakie
tylko były w skrzyni i w komorze, wybrała sześć groszy
i wezwała na ratunek Grzegorzową, wielką znachorkę.

Mądra baba obejrzała chorą uważnie, opluła koło niej
podłogę, jak należy, posmarowała ją nawet sadłem, ale
– i to nie pomogło.

Wtedy rzekła do matki:

– Napalcie, kumo, w piecu do chleba. Trza
dziewczynie zadać na dobre poty, to ją odejdzie.

Wdowa napaliła w piecu, jak się patrzy, i wygarnęła
węgle, czekając dalszych rozkazów.

– No, teraz – rzekła znachorka – położyć dziewuchę
na sosnowej desce i wsadzić ją w piec, na trzy
Zdrowaśki. Ozdrowieje wnet, jakby kto ręką odjął!

Istotnie, położono Rozalię na sosnowej desce (Antek
patrzał na to z rogu izby) i wsadzono ją, nogami
naprzód, do pieca.

Dziewczyna, gdy ją gorąco owiało, ocknęła się.



– Matulu, co wy ze mną robicie? – zawołała.

– Cicho, głupia, to ci przecie wyjdzie na zdrowie.

Już ją wsunęły baby do połowy; dziewczyna poczęła
się rzucać, jak ryba w sieci. Uderzyła znachorkę,
schwyciła matkę obu rękoma za szyję i wniebogłosy
krzyczała:

– A dyć wy mnie spalicie, matulu!…

Już ją całkiem wsunięto, piec założono deską, i baby
poczęły odmawiać trzy Zdrowaśki…

– Zdrowaś Panno Mario, łaskiś pełna…

– Matulu! matulu moja!… – jęczała nieszczęśliwa
dziewczyna. – O matulu!…

– Pan z tobą, błogosławionaś ty między
niewiastami…

Teraz Antek podbiegł do pieca i schwycił matkę
za spódnicę.

– Matulu! – zawołał z płaczem – a dyć ją tam
na śmierć zaboli!…

Ale tyle tylko zyskał, że dostał w łeb, ażeby nie
przeszkadzał odmawiać Zdrowasiek . Jakoż i chora
przestała bić w deskę, rzucać się i krzyczeć. Trzy
Zdrowaśki odmówiono, deskę odstawiono.

W głębi pieca leżał trup, ze skórą czerwoną,
gdzieniegdzie oblazłą.

– Jezu! – krzyknęła matka, ujrzawszy dziewczynę
niepodobną do ludzi.

I taki ogarnął ją żal po dziecku, że ledwie pomogła
znachorce przenieść zwłoki na tapczan. Potem uklękła



na środku izby i, bijąc głową w klepisko wołała:

– Oj! Grzegorzowa!… A cóż wyście najlepszego
zrobili!…

Znachorka była markotna.

– Et!… cicho byście lepiej byli. Wy może myślicie,
że dziewuszysko od gorąca tak sczerwieniało? To tak
z niej choroba wylazła, ino że trochę za prędko, więc
i umorzyła niebogę. To wszystko przecie z mocy
Boskiej…

We wsi nikt nie wiedział o przyczynie śmierci Rozalii.
Umarła dziewucha – to trudno. Widać, że już tak było
przeznaczone. Alboż to jedno dziecko co rok we wsi
umiera, a przecie zawsze ich pełno!

Na trzeci dzień włożono Rozalię w świeżo
zheblowaną trumienkę, z czarnym krzyżem, trumnę
ustawiono w gnojownicach i powieziono dwoma
wołami za wieś, tam, gdzie nad zapadłymi mogiłami
czuwają spróchniałe krzyże i białokore brzozy.
Na nierównej drodze trumienka skrzywiła się trochę
na bok, a Antek, trzymając się fałdów spódnicy
matczynej, idąc za wozem, myślał:

– Musi tam być źle Rozalce, kiedy się tak poprawia
i na bok przewraca!…

Potem – pokropił ksiądz trumnę święconą wodą,
czterech parobków spuściło ją na szalach do grobu,
przywaliło ziemią – i tyle wszystkiego.

Wzgórza z lasem szumiącym i te, na których krzaki
rosły, zostały tam, gdzie były. Pastusi, jak dawniej, grali
na fujarkach w dolinie, i życie szło, wciąż szło swoją
koleją, choć we wsi nie stało jednej dziewuchy.



Przez tydzień mówiono o niej, potem zapomniano
i opuszczono świeży grób, na którym tylko wiatr
wzdychał i świergotały polne koniki.

A jeszcze potem spadł śnieg i nawet koniki
wystraszył.

W zimie gospodarskie dzieci chodziły do szkoły.
A że z Antka nie spodziewała się matka żadnej pomocy
w gospodarstwie, raczej zawady, więc poradziwszy się
kuma Andrzeja, postanowiła oddać chłopca na naukę.

– A czy mnie w szkole nauczą wiatraki budować? –
pytał Antek .

– Oho! nauczą cię nawet w kancelarii pisać, byleś ino
był chętny.

Wzięła tedy wdowa czterdzieści groszy w węzełek,
chłopca w garść i, ze strachem, poszła do nauczyciela.
Wszedłszy do izby, zastała go, jak sobie łatał stary
kożuch. Pokłoniła mu się do nóg, doręczyła
przyniesione pieniądze i rzekła:

– Kłaniam się też panu profesorowi i ślicznie proszę,
żeby mi wielmożny pan oto wisusa wziął do nauki,
a ręki na niego nie żałował, jak rodzony ojciec…

Wielmożny pan, któremu słoma wyglądała
z dziurawych butów, wziął Antka pod brodę, popatrzał
mu w oczy i poklepał.

– Ładny chłopak – rzekł. – A co ty umiesz?

– Jużci prawda, że ładny – pochwyciła zadowolona
matka – ale musi że chyba nic nie umie.

– Jakże, więc wy jesteście jego matką i nie wiecie,
co on umie i czego się nauczył? – spytał nauczyciel.



– A skąd bym ja miała wiedzieć, co on umie? Przecie
ja baba, to mi od rzeczy nic. A co uczył się on, niby mój
Antek, to wiem, że uczył się bydło paść, drwa szczypać,
wodę ze studni ciągnąć i chyba już nic więcej.

W taki sposób zainstalowano chłopca do szkoły. Ale
że matce żal było wydanych czterdziestu groszy, więc,
dla uspokojenia się, zebrała pod domem kilku sąsiadów
i radziła się ich, czy to dobrze, że Antek będzie chodził
do szkoły i że taki wydatek na niego poniosła.

– Te!… – odezwał się jeden z gospodarzy – niby to
nauczycielowi z gminy się płaci, więc na upartego
moglibyście mu nic nie dawać. Ale zawsze o się
upomina, a takich, co nie płacą mu osobno, gorzej uczy.

– A dobry też z niego profesor?

– No! niczego!… On niby, jak z nim gadać, to taki jest
trochę głupowaty, ale uczy – jak wypada. Mój przecie
chłopak chodzi do niego dopiero trzeci rok i już zna całe
abecadło – z góry na dół i z dołu do góry.

– Ej! cóż to znaczy abecadło – odezwał się drugi
gospodarz.

– Jużci że znaczy – rzekł pierwszy. – Nibyście to nie
słyszeli, co nieraz nasz wójt powiadają: Żebym ja choć
umiał abecadło, to bym z takiej gminy miał dochodu
więcej niż tysiąc rubli, tyle co pisarz!

W parę dni potem Antek poszedł pierwszy raz
do szkoły. Wydała mu się taka prawie porządna, jak ta
izba w karczmie, co w niej szynkwas stoi, a ławki były
w niej jedna za drugą, jak w kościele. Tylko, że piec pękł
i drzwi się nie domykały, więc trochę ziębiło. Dzieci
miały czerwone twarze i ręce trzymały w rękawach;



nauczyciel chodził w kożuchu i w baraniej czapce.
A po kątach szkoły siedział biały mróz i wytrzeszczał
na wszystko iskrzące ślepie.

Usadzono Antka między tymi, którzy nie znali jeszcze
liter, i zaczęła się lekcja.

Antek, upomniany przez matkę, ślubował sobie,
że musi się odznaczyć.

Nauczyciel wziął kredę w skostniałe palce
i na zdezelowanej tablicy napisał jakiś znak .

– Patrzcie dzieci! – mówił. – Tę literę spamiętać łatwo,
bo wygląda tak, jakby kto kozaka tańcował, i czyta się
A. Cicho tam, osły!… Powtórzcie: a… a… a…

– A!… a!… a!… – zawołali chórem uczniowie
pierwszego oddziału.

Nad ich piskiem górował głos Antka. Ale nauczyciel
nie zauważył go jeszcze.

Chłopca trochę to ubodło; ambicja jego była
podrażniona.

Nauczyciel wyrysował drugi znak .

– Tę literę – mówił – zapamiętać jeszcze łatwiej,
bo wygląda jak precel. Widzieliście precel?

– Wojtek widział, ale my to chyba nie… – odezwał się
jeden.

– No, to pamiętajcie sobie, że precel jest podobny
do tej litery, która nazywa się B. Wołajcie: be! be!

Chór zawołał: be! be! – ale Antek tym razem
rzeczywiście się odznaczył. Zwinął obie ręce w trąbkę
i beknął, jak roczne cielę.



Śmiech wybuchnął w szkole, a nauczyciel aż zatrząsł
się ze złości.

– Hę! – krzyknął do Antka. – Toś ty taki zuch?
Ze szkoły robisz cielętnik? Dajcie go tu na rozgrzewkę!

Chłopiec ze zdziwienia aż osłupiał, ale nim się
opamiętał, już go dwaj najsilniejsi ze szkoły chwycili
pod ramiona, wyciągnęli na środek i położyli.

Jeszcze Antek niedobrze zrozumiał, o co chodzi, gdy
nagle uczuł kilka tęgich razów i usłyszał przestrogę:

– A nie becz, hultaju! a nie becz!

Puścili go. Chłopiec otrząsnął się, jak pies wydobyty
z zimnej wody, i poszedł na miejsce.

Nauczyciel wyrysował trzecią i czwartą literę, dzieci
nazywały je chórem, a potem nastąpił egzamin.

Pierwszy odpowiadał Antek .

– Jak się ta litera nazywa? – pytał nauczyciel.

– A! – odparł chłopiec.

– A ta druga?

Antek milczał.

– Ta druga nazywa się be. Powtórz, ośle.

Antek znowu milczał.

– Powtórz ośle, be!

– Albo ja głupi! – mruknął chłopiec, dobrze
pamiętając, że w szkole beczeć nie wolno.

– Co, hultaju jakiś, jesteś hardy? Na rozgrzewkę go!…

I znowu ci sami co pierwej koledzy pochwycili go,
położyli, a nauczyciel udzielił mu taką samą liczbę



prętów, ale już z upomnieniem:

– Nie bądź hardy! nie bądź hardy!…

W kwadrans później zaczęła się nauka oddziału
wyższego, a niższy poszedł na rekreację, do kuchni
profesora. Tam, jedni pod dyrekcją gospodyni skrobali
kartofle, drudzy nosili wodę, inni pokarm dla krowy –
i na tym zajęciu upłynął im czas do południa.

Kiedy Antek wrócił do domu, matka zapytała go:

– A co? uczyłeś się?

– Uczyłem.

– A dostałeś?

– O! i jeszcze jak! Dwa razy.

– Za naukę?

– Nie, ino na rozgrzewkę.

– Bo widzisz to początek . Dopiero później będziesz
brał i za naukę! – pocieszyła go matka.

Antek zamyślił się frasobliwie.

Ha, trudno – rzekł w duchu. – Bije, bo bije, ale
przynajmniej pokaże, jak się wiatraki stawiają.

Od tej pory dzieci najniższego oddziału uczyły się
wciąż czterech pierwszych liter, a potem szły do kuchni
i na podwórze pomagać profesorskiej gospodyni.
O wiatrakach mowy nie było.

Jednego dnia na dworze mróz był lżejszy, profesorowi
także jakoś serce odtajało, więc chciał wytłumaczyć
najmłodszym swoim wychowańcom pożytek pisma.



– Patrzcie, dzieci – mówił, pisząc na tablicy wyraz dom
– jaka to mądra rzecz pisanie! Te trzy znaczki takie małe
i tak niewiele miejsca zajmują, a jednak oznaczają –
dom. Jak tylko na ten wyraz popatrzysz, to zaraz widzisz
przed oczyma cały budynek, drzwi, okna, sień, izby,
piece, ławy, obrazy na ścianach, krótko mówiąc: widzisz
dom ze wszystkim, co się w nim znajduje.

Antek przecierał oczy, wychylał się, oglądał napisany
na tablicy wyraz, ale domu żadnym sposobem zobaczyć
nie mógł. Wreszcie trącił swego sąsiada i spytał:

– Widzisz ty tę chałupę, co o niej profesor gadają?

– Nie widzę – odparł sąsiad.

– Musi to chyba być łgarstwo! – zakonkludował
Antek .

Ostatnie zdanie usłyszał nauczyciel i krzyknął:

– Jakie łgarstwo? Co łgarstwo?

– A to, że na tablicy jest dom. Przecie tam jest ino
trochę kredy, ale domu nie widno – odparł naiwnie
Antek .

Nauczyciel porwał go za ucho i wyciągnął na środek
szkoły.

– Na rozgrzewkę go! – zawołał i znowu powtórzyła
się, z najdrobniejszymi szczegółami, dobrze już
chłopakowi znana ceremonia.

Gdy Antek wrócił do domu czerwony, spłakany
i jakoś nie mogący znaleźć miejsca, matka znowu go
zapytała:

– Dostałeś?



– A może matula myślą, że nie? – stęknął chłopiec.

– Za naukę?

– Nie za naukę, ino na rozgrzewkę!

Matka machnęła ręką.

– Ha! – rzekła po namyśle – musisz jeszcze
poczekać, to ci tam kiedy dadzą i za naukę.

A potem, dokładając drew do ognia na kominie,
mruczała sama do siebie:

– Tak to zawsze wdowie i sierocie na tej ziemi
doczesnej! Żebym ja profesorowi miała dać z pół rubla,
a nie czterdzieści groszy, to by mi chłopca od razu wziął.
A tak baraszkuje sobie z nim i tyle.

A Antek, słysząc to, myślał:

– No, no! jeżeli on tak baraszkuje ze mną, to dopiero
będzie, jak mnie uczyć zacznie!

Na szczęście, czy nieszczęście, obawy chłopca nie
miały się nigdy ziścić.

Jednego dnia, było to już we dwa miesiące
po wstąpieniu Antka do szkoły, przyszedł do jego matki
nauczyciel i po zwykłych przywitaniach zapytał:

– Jakże, moja kobieto, będzie z waszym chłopakiem?

Daliście za niego czterdzieści groszy, ale na początku,
i już trzeci miesiąc idzie, a ja szeląga nie widzę! To się
tak przecie nie godzi; płaćcie choć i po czterdzieści
groszy, ale co miesiąc.

A wdowa na to:

Skądże ja wezmę, kiedy nie mam! Co jaki grosz
zarobię, to wszystko idzie do gminy. Nawet dzieciskom



szmaty nie ma za co kupić.

Nauczyciel wstał z ławy, nałożył czapkę w izbie
i odparł:

– Jeżeli tak, to Antek nie ma po co chodzić do szkoły.
Ja tam sobie nad nim darmo ręki zrywać nie będę. Taka
nauka, jak moja, to nie dla biedaków.

Zabrał się i wyszedł, a wdowa patrząc za nim,

myślała:

– Jużci prawda. Jak świat światem, to ino pańskie
dzieci chodziły do nauki. A gdzie zaś prosty człowiek
mógłby na to wystarczyć!…

Zawołała znowu kuma Andrzeja na radę, i poczęli
oboje egzaminować chłopca.

– Cóżeś się ty, wisusie, nauczył przez te dwa miesiące?
– pytał go Andrzej. – Przecie matka wydali na cię
czterdzieści groszy…

– Jeszcze jak! – wtrąciła wdowa.

– Com się tam miał nauczyć! – odparł chłopiec. –
Kartofle skrobią się tak we szkole, jak i w domu,
świniom tak samo daje się jeść. Tyle tylko, żem parę
razy profesorowi buty wyczyścił. Ale za to porwali
na mnie odzienie przy tych tam… rozgrzewkach…

– No, a z nauki toś nic nie połapał?

– Kto tam co połapie! – mówił Antek . – Jak nas uczy
po chłopsku – to łże. Napisze se na tablicy jakiś znak
i mówi, że to dom z izbą, sienią, z obrazami. Człowiek
przecie ma oczy i widzi, że to nie jest dom. A jak nas
uczy po szkolnemu, kat go zrozumie! Jest tam kilku



starszych, co po szkolnemu pieśni śpiewają, ale młodszy
to dobrze, jak się trochę kląć nauczy…

– Ino kiedy spróbuj gadać tak paskudnie, to ja ci dam!

– wtrąciła matka.

– No, a do gospodarstwa nigdy, chłopaku, nie
nabierzesz ochoty? – spytał Andrzej.

Antek pocałował go w rękę i rzekł:

– Poślijcie mnie już tam, gdzie uczą budować wiatraki.

Starzy, jak na komendę, wzruszyli ramionami.

Nieszczęsny wiatrak, po drugiej stronie Wisły mielący
zboże, tak ugrzązł w duszy chłopca, że go już stamtąd
żadna siła wydobyć nie mogła.

Po długiej naradzie postanowiono czekać. I czekano.

Upływał tydzień za tygodniem, miesiąc
za miesiącem, nareszcie chłopak doszedł do dwunastu
lat, ale w gospodarstwie wciąż niewielkie oddawał
usługi. Strugał swoje patyki, a nawet rzeźbił cudackie
figury. I dopiero gdy mu się kozik zepsuł, a matka
na nowy nie dawała pieniędzy, wynajmował się
do roboty. Jednemu nocą koni na łące pilnował,
zatopiony w siwej mgle wieczornej i zapatrzony
na gwiazdy; innemu woły prowadził przy orce; czasem
poszedł do lasu po jagody lub grzyby i sprzedawał
szynkarzowi Mordce za kilka groszy cały kosz.

W chacie im się nie wiodło. Gospodarstwo bez chłopa
to, jak ciało bez duszy; a wiadomo, że ojciec Antka już
od kilku lat wypoczywał na tym wzgórzu, gdzie, przez
żywopłot, czerwonymi jagodami okryty, spoglądają
na wioskę smutne krzyże.



Wdowa do obrządzenia roli najmowała parobka,
resztę pieniędzy musiała odnosić do gminy, a dopiero
za to, co zostało, karmić siebie i chłopców.

Jadali też co dzień barszcz z chleba i kartofle, czasem
kaszę i kluski, rzadziej groch, a mięso – chyba tylko
na Wielkanoc. Niekiedy i tego w chacie nie stało,
a wówczas wdowa, nie potrzebując pilnować komina
łatała synom sukmanki. Mały Wojtek płakał, a Antek
z nudów, w porze obiadowej, łapał muchy i po takiej
uczcie znowu szedł na dwór do strugania swoich drabin,
płotów, wiatraków i Świętych. Bo także wystrugiwał
i Świętych, co prawda, na początek bez twarzy i rąk .

Nareszcie kum Andrzej, wiemy przyjaciel osieroconej
rodziny, wyrobił Antkowi miejsce u kowala, w drugiej
wsi. Jednej niedzieli poszli tam z wdową i chłopcem.

Kowal przyjął ich niezgorzej. Wypróbował chłopca
w rękach i krzyżu, a widząc, że na swój wiek jest wcale
mocny, przyjął go do terminu, bez zapłaty i tylko
na sześć lat .

Straszno i smutno było chłopcu patrzeć, jak płacząca
matka i stary Andrzej, pożegnawszy jego i kowala, skryli
się już za sadami, idąc z powrotem do domu. Było mu
jeszcze smutniej, kiedy spał pierwszą noc pod cudzym
dachem, w stodółce, między nieznanymi sobie
chłopakami kowala, którzy zjedli jego kolację i jeszcze
dali mu do snu parę kułaków, na zadatek dobrej
przyjaźni. Ale kiedy na drugi dzień, równo ze świtem,

poszli gromadą do kuźni, gdy rozniecili ognisko, Antek
począł dąć pękatym miechem, a inni śpiewając
z majstrem: „Kiedy ranne wstają zorze”, poczęli kuć
rozpalone żelazo – w chłopcu zbudził się jakby nowy
duch. Dźwięk metalu, rytmiczny huk, pieśń, której aż las



odpowiadał echem – wszystko to upoiło chłopca…
Zdaje się, że w sercu jego aniołowie niebiescy
naciągnęli kilka strun, nieznanych innym chłopskim
dzieciom, i że struny te odezwały się dopiero dziś, przy
sapaniu miecha, tętnieniu młotów i pryskających
z żelaza iskrach.

Ach, jaki by z niego był dziarski kowal, a może
i co więcej…

Bo chłopak, choć nowa robota podobała mu się
okrutnie, wciąż myślał o swoich wiatrakach.

Kowal, dzisiejszy opiekun Antka, był człowiek nijaki.
Kuł żelazo i piłował je ani źle, ani dobrze. Czasami walił
chłopców, aż puchli, a najwięcej dbał o to, ażeby się
zbyt prędko nie wyuczyli kunsztu. Bo taki młodzik,
wyszedłszy z terminu, mógłby pod bokiem swemu
rodzonemu majstrowi kuźnię założyć i zmusić go
do staranniejszej roboty!…

A trzeba wiedzieć, że majster miał jeszcze jeden
obyczaj.

Na drugim końcu wsi mieszkał wielki przyjaciel
kowala – sołtys, który w zwykłe dnie prawie nie
odchodził od pracy, ale gdy mu co kapnęło z urzędu,
rzucał gospodarstwo i szedł do karczmy mimo kuźni.
Bywało tego raz, albo i dwa razy na tydzień.

Idzie sobie tedy sołtys, z zapracowanym na urzędzie
groszem, pod sosnową wiechę, i niechcący zbacza
do kuźni.

– Pochwalony! – woła do kowala, stojąc za progiem.

– Pochwalony! – odpowiada kowal. – A jak tam
w polu?



– Niczego – mówi sołtys. – A jak u was, w kuźni?

– Niczego, mówi kowal. – Chwała Bogu, żeście choć
aby raz wyleźli z chałupy.

– A tak – odpowiada sołtys. – Takem się ci zgadał
w kancelarii, że muszę choć odrobinę zęby popłukać.
Może pójdziecie i wy od tego kurzu?

– Ma się rozumieć, że pójdę, przecie zdrowie jest
najpierwsze – odpowiedział kowal, i nie zdejmując
fartucha, szedł wraz z sołtysem do karczmy.

A kiedy już raz wyszedł, mogli chłopcy na pewno
gasić ognisko. Żeby robota była najpilniejsza, żeby się
walił świat, ani majster, ani sołtys przed wieczorem nie
wyszli z karczmy, chyba że sołtysowi narzuciła się jaka
urzędowa czynność.

Dopiero późno w nocy wracali do domu.

Zwykle sołtys wiódł kowala pod rękę, a ten dźwigał
butelkę „płukania” na jutro. Na drugi dzień sołtys był
zupełnie trzeźwy i gospodarował aż do nowego zarobku
na urzędzie, ale kowal wciąż zaglądał do przyniesionej
butelki, dopóki się dno nie pokazało, i tym sposobem
od jednego zamachu wypoczywał przez dwa dni.

Już półtora roku nadymał Antek miechy w kuźni, nie
robiąc zdaje się nic więcej, i półtora roku majster
z sołtysem regularnie płukali zęby pod sosnową
wiechą. Aż raz zdarzył się wypadek .

Kiedy sołtys z kowalem siedzieli w karczmie, nagle,
po pierwszym półkwaterku, dano znać, że ktoś tam
powiesił się – i gwałtem wyciągnięto sołtysa z za stołu.
Kowal, nie mając odpowiedniego towarzystwa, musiał



zaprzestać płukania, ale kupił niezbędną butelkę
i powoli wracał z nią ku domowi.

Tymczasem do kuźni przyszedł chłop z koniem
do okucia.

Ujrzawszy go, terminatorowie zawołali:

– Nie ma majstra, dziś robi z sołtysem płukanie!

– A z was to żaden nie potrafi szkapy okuć? – spytał
markotnie gospodarz.

– Kto tam potrafi! – odparł najstarszy terminator.

– Ja wam okuję! – odezwał się nagle Antek .

Tonący chwyta się brzytwy, więc i chłop zgodził się
na propozycję Antka, choć niewiele mu ufał, a jeszcze
inni terminatorowie wyśmiewali go i wymyślali.

– Widzisz go, niedorostka! – mówił najstarszy. – Jak
żyje, nie trzymał młota w garści, tylko dymał i węgli
dokładał, a dziś porywa się na kucie koni!…

Widać jednak, że Antek miewał młot w garści,
bo zawinąwszy się, w niedługim nawet czasie odkuł
kilka gwoździ i podkowę. Wprawdzie podkowa była
za wielka i niezbyt foremna, ale swoją drogą
terminatorowie pootwierali gęby.

Właśnie, przyszedł na tę chwilę i majster.
Opowiedziano mu, co się stało, pokazano podkowę
i gwoździe.

Kowal obejrzał i aż przetarł krwią nabiegłe oczy.

– A ty gdzieś się tego nauczył, złodzieju? – zapytał
Antka.



– A w kuźni – odparł chłopiec, zadowolony
z komplementu. – Jak pan majster poszedł na płukanie,
a oni rozbiegli się, to ja wykuwałem różne rzeczy
z ołowiu, albo i żelaza.

Majster tak był zmieszany, że nawet zapomniał bić
Antka za psucie materiałów i narzędzi. Aż poszedł
na radę do żony, skutkiem czego chłopca wydalono
z kuźni i przeznaczono do gospodarstwa.

– Za mądryś ty, kochanku! – mówił mu kowal. –
Nauczyłbyś się fachu we trzy lata i później byś uciekł.
A przecież matka oddała mi cię na sześć lat – do służby.

Pół roku jeszcze był Antek u kowala. Kopał
w ogrodzie, pełł, rąbał drzewo, kołysał dzieci, ale już nie
przestąpił progu kuźni. Pod tym względem wszyscy go
rzetelnie pilnowali: i majster, i majstrowa, i chłopcy.
Nawet własna matka Antkowa i kum Andrzej, choć
wiedzieli o dekrecie kowalskim, nic przeciw niemu nie
mówili. Według umowy i obyczaju, chłopiec dopiero
po sześciu latach miał prawo jako tako fuszerować
kowalstwo. A że był dziwnie bystry i nie uczony przez
nikogo nauczył się kowalstwa sam, w ciągu roku, więc
tym gorzej dla niego!

Swoją drogą Antkowi uprzykrzył się taki tryb życia.

– Mam ja tu kopać i drwa rąbać, więc wolę to samo
robić u matki!

Tak sobie myślał przez tydzień, przez miesiąc. Wahał
się. Ale w końcu – uciekł od kowala i wrócił do domu.

Te jednak parę lat wyszły mu na dobre. Chłopak
wyrósł, zmężniał, poznał trochę więcej rzemieślniczych
narzędzi.



Teraz, siedząc w domu, pomagał czasem przy
gospodarstwie, ale przeważnie robił swoje maszyny
i rzeźbił figury. Tylko już prócz kozika miał dłutko,
pilnik i świderek i władał niemi tak biegle, że niektóre
z jego wyrobów począł nawet kupować Mordko
szynkarz. Na co? Antek o tym nie wiedział, chociaż jego
wiatraki, chaty, sztuczne skrzynki, święci i rzeźbione
fajki rozchodziły się po całej okolicy. Dziwiono się
talentowi nieznanego samouka, niezgorzej nawet
płacono za wyroby Mordce, ale o chłopca nikt nie
pytał, a tym bardziej nikt nie myślał o podaniu mu
pomocnej ręki.

Alboż kto pielęgnuje polne kwiaty, dzikie gruszki
i wiśnie, choć niby wiadomo, że przy staraniu i z nich
byłby większy pożytek?…

Tymczasem chłopiec podrastał, a dziewuchy i kobiety
wiejskie coraz milej na niego spoglądały i coraz częściej
mówiły między sobą:

– Ładny bestia, bo ładny!

Rzeczywiście Antek był ładny. Był dobrze
zbudowany, w sobie zręczny i prosto się trzymał, nie tak
jak chłopi, którym ramiona zwieszają się, a nogi ledwie
posuwają się od ciężkiej pracy. Twarz także miał nie
taką, jak inni, ale rysy bardzo regularne, cerę świeżą,
wyraz rozumny. Miał też jasne kędzierzawe włosy,
ciemnawe brwi i ciemnoszafirowe oczy, marzące.

Mężczyźni dziwili się jego sile i sarkali na to,
że próżnował. Ale kobiety wolały mu patrzeć w oczy.

– Jak on bestia spoglądnie na człowieka – mówiła
jedna z bab – to aż cię mrowie przechodzi. Taki jeszcze
młodziak, a już patrzy na cię jak dorosły szlachcic!…



– Bo to prawda! – zaprzeczała druga. – On patrzy
zwyczajnie jak niedorostek, ino ma taką słodkość
w ślipiach, że aż cię rozbiera. Ja się na tym znam!…

– Chyba ja się lepiej znam – odparła pierwsza. –
Przeciem służyła we dworze…

A gdy się kobiety spierały tak o patrzenie Antkowe,
on tymczasem na nie nie patrzał wcale. U niego więcej
jeszcze znaczył dobry pilnik, aniżeli najładniejsza
kobieta.

W tym czasie wójt, stary wdowiec, który już córkę
z pierwszego małżeństwa wydał za mąż i miał jeszcze
w domu kilkoro małych dzieci z drugiego małżeństwa,
ożenił się trzeci raz. A jako zwykle łysi miewają
szczęście, więc wynalazł sobie za Wisłą żonkę młodą,
piękną i bogatą.

Kiedy para ta stanęła przed ołtarzem, ludzie poczęli
się śmiać; a i sam ksiądz trochę pokiwał głową, że tak
nie pasowali do siebie.

Wójt trząsł się, jak dziad, który ze szpitala wyjdzie,
i dlatego tylko był mało siwy, że miał głowę łysą jak
dynia. Wójtowa była jak iskra. Czysta Cyganka,
z wiśniowymi ustami, nieco odchylonymi, i z oczyma
czarnymi, w których niby ogień paliła się jej młodość.

Po weselu, dom wójta, zwykle cichy, bardzo się
ożywił, bo raz w raz przybywali goście. To strażnik,
który częstsze miewał niż zwykle interesa do gminy; to
pisarz, który, znać, nie dosyć nacieszywszy się wójtem
w kancelarii, jeszcze go w domu odwiedzał; to znów
strzelcy rządowi, których dotąd we wsi nie bardzo kiedy
widywano. Nawet sam profesor, odebrawszy
miesięczną pensję, cisnął w kąt stary kożuch i ubrał się



– jak magnat, tak, że niejeden wiejski człowiek począł
go tytułować: wielmożnym dziedzicem.

I wszyscy owi strażnicy, strzelcy, pisarze i nauczyciele
ciągnęli do wójtowej, jak szczury do młyna. Ledwie
jeden wszedł do izby, już drugi wystawał za płotem,

trzeci sunął z końca wsi, a czwarty kręcił się koło wójta.
Jejmość rada była wszystkim, śmiała się, karmiła, poiła
gości. Ale też czasem wytargała którego za włosy,
a nawet i wybiła, bo humor u niej łatwo się zmieniał.

Nareszcie, po półrocznym weselu, zaczęło być trochę
spokojniej. Jedni goście znudzili się, drugich wójtowa
przepędziła, i tylko podstarzały profesor, sam licho
jedząc i morząc głodem swoją gospodynię, za każdą
pensją miesięczną kupował sobie jakiś figlas do ubrania
i siadywał u wójtowej na progu (bo go z izby
wyganiano) albo klął i wzdychał pomiędzy opłotkami.

Jednej niedzieli poszedł Antek na sumę, jak zwykle,
z matką i bratem. W kościele było już ciasno, ale dla
nich znalazło się jeszcze trochę miejsca. Matka uklękła
między kobietami na prawo, Antek z Wojtkiem między
chłopami na lewo, i każdy modlił się, jak umiał.
Naprzód do Świętego w wielkim ołtarzu, potem
do Świętego, co stoi wyżej nad tamtym, potem
do Świętych w ołtarzach bocznych. Modlił się za ojca,
którego przytłukło drzewo, i za siostrę, której za prędko
choroba w piecu wyszła, i za to, ażeby Pan Bóg
miłosierny i Jego Święci ze wszystkich ołtarzów dali mu
szczęście w życiu, jeżeli taka będzie ich wola.

Wtem, gdy Antek już czwarty raz z kolei powtarza
swoje pacierze, uczuł nagle, że ktoś udeptał go w nogę
i ciężko oparł mu się na ramieniu. Podniósł głowę.



Przeciskając się pomiędzy ciżbą ludu, stała nad nim
wójtowa, na twarzy smagła, zaczerwieniona, zadyszana
z pośpiechu. Ubierała się jak chłopka, a spod chustki,
spadającej z ramion, widać było koszulę z cieniutkiego
płótna i sznury paciorków z bursztynów i korali.

I popatrzyli sobie w oczy. Ona wciąż nie zdejmowała
mu ręki z ramion, a on… klęczał, patrzał na nią, jak
na cudowne zjawisko, nie śmiejąc ruszyć się, aby mu
nagle nie znikła.

Między ludźmi poczęto szeptać.

– Usuńcie się, kumie, pani wójtowa idą…

Kumowie usunęli się, i wójtowa poszła dalej, aż przed
wielki ołtarz. W drodze niby potknęła się i znowu
spojrzała na Antka, a chłopca aż gorąco oblało od jej
oczu. Potem usiadła na ławce i modliła się z książki,
czasami podnosząc głowę i spoglądając na kościół.
A kiedy na podniesienie zrobiło się cicho, jakby makiem
zasiał, i pobożni upadli na twarze, ona złożyła książkę
i znowu odwróciła się do Antka, topiąc w nim ogniste
źrenice. Na jej cygańską twarz i sznur paciorków
spłynął z okna snop światła, i wydała się chłopcu jako
święta, wobec której ludzie milkną i rzucają się w proch.

Po sumie, ludzie tłumem poszli do domów. Wójtową
otoczyli pisarz, nauczyciel i gorzelnik z trzeciej wsi, i już
Antek nie mógł jej zobaczyć.

W chacie postawiła matka chłopakom doskonały
krupnik, zabielony mlekiem, i wielkie pierogi z kaszą.
Ale Antek, choć lubił to, jadł ledwie jednym zębem.

Potem zabrał się, poleciał w góry, i położywszy się
na najwyższym szczycie patrzył stamtąd na wójtową
chatę. Ale widział tylko słomiany dach i mały niebieski



dymek, wydobywający się powoli z obielonego
komina. Więc zrobiło mu się tak czegoś tęskno,
że schował twarz w starą sukmanę i zapłakał.

Pierwszy raz w życiu uczuł wielką swoją nędzę. Chata
ich była najuboższą we wsi, a pole najgorsze. Matka,
choć przecie gospodyni, pracować musiała jak
komornica i odziewała się prawie w łachmany.
Na niego patrzano we wsi jak na straceńca, który nie
wiadomo po co innym chleb zjada. A co go się nie
nabili, co go się nawet psy nie nagryzły!…

Jakże daleko było mu do profesora, gorzelnika,
a choćby i do pisarza, którzy, ile razy chcieli, mogli
wejść do wójtowskiej chaty i gadać z wójtową! Jemu
zaś nie o wiele chodziło. Pragnął tylko, żeby jeszcze
choć raz jeden, jedyny i ostatni raz w życiu, oparła mu
kiedy wójtowa na ramieniu rękę i spojrzała w oczy tak,
jak w kościele. Bo w jej spojrzeniu mignęło mu coś
dziwnego, coś jak błyskawica, przy której na krótką
chwilę odsłaniają się niebieskie głębokości, pełne
tajemnic. Gdyby je kto dobrze obejrzał, wiedziałby
wszystko, co jest na tym świecie, i byłby bogaty, jak
król.

Antek w kościele nie przypatrzył się dobrze temu,
co mignęło w oczach wójtowej. Był nieprzygotowany,
olśniony i szczęśliwą sposobność stracił. Ale gdyby ona
tak jeszcze kiedy na niego chciała spojrzeć!…

Marzyło mu się, że zobaczył przelatujące szczęście
i strasznie do niego zatęsknił. Zbudziło się drzemiące
serce i wśród boleści poczęło się – jakby przeciągać.
Teraz świat wydał mu się całkiem odmienny. Dolina
była za szczupła, góry za niskie, a niebo – bodaj czy się



nie opuściło, bo zamiast porywać ku sobie, zaczęło go
przygniatać. Chłopiec zeszedł z góry pijany, nie wiedząc
jakim sposobem znalazł się nad brzegiem Wisły i,
patrząc w rzeczne wiry, czuł, że go coś pociąga ku nim.

Miłość, której nawet nazwać nie umiał, spadła nań
jak burza, rozniecając w duszy strach, żal, zdziwienie i –
albo on wiedział co jeszcze?

Odtąd co niedziela chodził do kościoła na sumę
i z drżeniem serca czekał na wójtową, myśląc, że jak
wtedy położy mu rękę na ramieniu i spojrzy w oczy.
Ale wypadki nie powtarzają się, a zresztą uwagę
wójtowej pochłaniał teraz gorzelnik, chłop młody
i zdrowy, który aż z trzeciej wsi przyjeżdżał…
na nabożeństwo.

Wówczas Antek wpadł na osobliwy pomysł.
Postanowił zrobić piękny krzyżyk i ofiarować wójtowej.
Wtedy ona chyba spojrzy na niego i może uleczy z tej
tęsknicy, która mu wypijała życie.

Za ich wsią, na rozstajnych drogach, znajdował się
dziwny krzyż. Od podstawy owijały go powoje. Nieco
wyżej była drabinka, włócznia i cierniowa korona,
a u szczytu, przy lewym ramieniu, wisiała jedna ręka
Chrystusa, bo resztę figury ktoś ukradł – pewnie
na czary. Ten to krzyż wziął Antek za model.

Strugał więc, przerabiał i na nowo zaczynał swój
krzyżyk, starając się, ażeby był piękny i wójtowej
godny.

Tymczasem na wieś spadło nieszczęście. Wisła wylała,
przerwała tamę i zniszczyła przybrzeżne pola. Ludzie
wiele stracili, ale najwięcej Antkowa matka. W chacie
jej pokazał się nawet głód. Trzeba było iść na zarobek;



chodziła więc i sama nieboga, i Wojtusia oddała
na pastucha. Ale wszystko to nie wystarczało. Antek,
nie chcący jąć się pracy gospodarskiej, był dla niej
prawdziwym ciężarem.

Widząc to, stary Andrzej począł nalegać na chłopca,
ażeby poszedł w świat .

– Jesteś przecie chłopak bystry, silny, zręczny
do rzemiosła, więc udaj się między miejskich ludzi. Tam
nauczysz się czego i jeszcze matce będziesz pomocny,
a tu ostatni kęs chleba odejmujesz od gęby.

Antek aż pobladł na myśl, że przyjdzie mu opuścić
wieś bez zobaczenia się choć raz z wójtową. Rozumiał
jednak, że inaczej być nie może, i tylko prosił, żeby mu
zostawili kilka dni.

Przez ten czas z podwojoną gorliwością rzeźbił swój
krzyżyk i wyrzeźbił bardzo ładny, z powojem u dołu,
z narzędziami męki i z ręką Pańską przy lewym
ramieniu. Ale gdy skończył robotę, żadną miarą nie
miał odwagi pójść do wójtowskiego mieszkania i swój
dar ofiarować wójtowej.

Przez ten czas matka połatała mu odzienie, pożyczyła
od Mordki rubla na drogę, wystarała się o chleb i ser
do kobiałki, wypłakała się. Ale Antek wciąż marudził,
z dnia na dzień odwlekając swoje wyjście.

Zniecierpliwiło to Andrzeja, który jednej soboty
wywołał chłopca z chaty i rzekł mu surowo:

– No, a kiedyż ty, chłopaku, opamiętasz się? Czy
chcesz, żeby przez ciebie matka z głodu i z pracy zmarła?
Przecie ona swoimi starymi rękoma nie wykarmi siebie
i takiego, jak ty, draba, co próżnuje po całych dniach!…



Antek schylił mu się do nóg.

– Poszedłbym już, Andrzeju, ale kiedy mi strasznie żal
porzucać swoich!

Nie powiedział jednak, kogo mu żal najwięcej.

– Oho! – zawołał Andrzej. – A cóżeś ty, dziecko przy
piersi, że nie możesz się obejść bez matki? Dobry
z ciebie chłopak, ani słowa, ale masz w sobie takiego
niechcieja, co by cię tu do siwych włosów trzymał
matce na karku. Dlatego ja ci powiem: jutro święta
niedziela, wszyscy będziemy wolni i odprowadzimy cię.
Więc po nabożeństwie zjesz obiad i pójdziesz. Dłużej tu
z założonymi rękoma nie ma co siedzieć. Ty najlepiej
wiesz, że mówię prawdę.

Antek, upokorzony, wrócił do chaty i powiedział,
że już jutro pójdzie w świat szukać roboty i nauki.
Biedna kobieta, połykając łzy, poczęła szykować go
do drogi. Dała mu starą kobiałkę, jedyną w chacie,
i torbę parcianą. W kobiałkę włożyła trochę jadła,
a w torbę pilniki, młotek, dłutka i inne narzędzia,
którymi Antek od tylu lat wyrabiał swoje zabawki.

Nadeszła noc. Antek legł na twardej ławie, ale zasnąć
nie mógł. Uniósł głowę, patrzał na dogasające
w kominie węgle, słuchał dalekiego szczekania psów,

albo ćwierkania świerszcza w chacie, który nad nim tak
wołał, jak wołają polne koniki nad opuszczonym
grobem małej jego siostry, Rozalii.

Wtem usłyszał jakiś szmer w rogu izby. To bezsenna
matka jego po cichu szlochała…

Antek ukrył głowę pod sukmanę.



Słońce było wysoko, kiedy się obudził. Matka już
wstała i drżącymi rękoma ustawiała garnuszki przy
ogniu.

Potem wszyscy razem usiedli za stół, do śniadania,
i trochę podjadłszy, poszli do kościoła.

Antek miał na piersiach pod sukmaną swój krzyżyk .
Co chwilę przyciskał go, oglądając się niespokojnie, czy
gdzie wójtowej nie widać, i myśląc z trwogą, jak też on
jej swój dar doręczy?

W kościele nie było wójtowej. Chłopak, klęcząc
na środku, machinalnie odmawiał modlitwy, ale
co mówił?… nie rozumiał. Gra organów, śpiew ludu,
dźwięk dzwonków i własne cierpienie w duszy jego
zlały się w jedną wielką zawieruchę. Zdawało mu się,
że cały świat drży w posadach w tej chwili, kiedy on
ma opuścić tę wieś, ten kościół i wszystkich, których
ukochał.

Ale na świecie było spokojnie, tylko w nim tak kipiał
żal.

Nagle organy ucichły, a ludzie pochylili głowy. Antek
ocknął się, spojrzał. Jak wówczas, tak i dziś było
Podniesienie, i jak wówczas, w ławce przy wielkim
ołtarzu, siedziała wójtowa.

Wtedy chłopiec ruszył ze swego miejsca między ciżbą
ludu, zaczołgał się na kolanach aż do owej ławki
i znalazł się u nóg wójtowej. Sięgnął za pazuchę
i wydobył krzyżyk . Ale odbiegła go wszelka śmiałość,
a głos mu zamarł tak, że jednego wyrazu nie mógł
przemówić. Więc, zamiast oddać krzyżyk tej, dla której
rzeźbił go przez parę miesięcy, wziął i zawiesił swoją
pracę na gwoździu, wbitym w ścianę obok ławki. W tej



chwili ofiarował Bogu drewniany krzyżyk, a razem
z nim swoją tajemną miłość i niepewną przyszłość.

Wójtowa zauważyła szmer i spojrzała na chłopca
ciekawie, tak samo jak wtedy. Ale on nic nie widział,
bo mu się oczy zasłoniły łzami.

Po sumie matka z dziećmi wróciła do chaty. Ledwie
zjedli kartoflankę i trochę klusków, ukazał się w izbie
kum Andrzej i po przywitaniu rzekł:

– No, chłopcze! zabieraj się! Komu w drogę, temu czas.

Antek podpasał sukmanę rzemykiem, przewiesił
torbę z narzędziami przez jedno ramię, a kobiałkę przez
drugie. Gdy już wszyscy gotowi byli do drogi, chłopiec
ukląkł, przeżegnał się, i ucałował klepisko chaty, jak
podłogę kościelną. Potem matka wzięła go za jedną
rękę, brat Wojtuś za drugą, i jak pana młodego
do ślubu, wiedli go oboje najukochańsi na próg świata.

Stary Andrzej wlókł się za nimi.

– Masz tu rubla, Antku – mówiła matka wciskając
chłopcu w rękę gałganek, pełen miedzianych pieniędzy.
– Nie kupuj za to dziecko statków do krajania, ino
schowaj se ten grosz na złe czasy, kiedy ci się jeść
zachce. A jeżeli kiedy zarobisz taki pieniądz, to daj go
na mszę świętą, ażeby ci Bóg błogosławił.

I szli tak wolno, wąwozem pod górę, aż im wieś
z oczu znikła; tylko z karczmy dolatywało ciche granie
skrzypków i dudnienie bębna z dzwonkami. Wreszcie
i to ucichło; znaleźli się na wyżynie.

– No, wróćwa się już! – rzekł Andrzej. – A ty,
chłopaku, idź wciąż drogą i pytaj się o miasto. Bo tobie



nie na wsi mieszkać, ino w mieście, gdzie ludzie
chętniejsi są do młotka, niż do roli.

Wdowa na to odezwała się z płaczem:

– Kumie Andrzeju, odprowadźmyż go choć do figury
świętej, gdzie by pobłogosławić go można.

A potem biadała:

– Czy kto kiedy słyszał, żeby rodzona matka dziecko
swoje wiodła na stracenie? Wychodzili, prawda, od nas
chłopacy do wojska, ale to był mus. Nigdy przecie nie
widziano, żeby kto z własnej woli opuszczał wieś, gdzie
się urodził i gdzie go przyjąć powinna święta ziemia. Oj!
doloż ty moja, dolo, że ja już trzecią osobę z chaty
wyprowadzam, a sama jeszcze żyję na świecie!…
A schowałeś, synusiu, pieniądze?

– Schowałem matulu.

Doszli i do figury i poczęli się żegnać.

– Kumie Andrzeju – mówiła wdowa, łkając – wyście
tyle świata widzieli, wyście z bractwa, pobłogosławcież
tego sierotę… a dobrze, żeby się nim Pan Bóg
opiekował.

Andrzej popatrzył w ziemię, przypomniał sobie
modlitwę za podróżnych, zdjął czapkę i położył ją pod
figurą. Potem wzniósł ręce ku niebu, a gdy wdowa
i obaj jej synowie uklękli, począł mówić:

– O Boże święty, Ojcze nasz, któryś naród swój
wyprowadził z ziemi Egipskiej i z domu niewoli, który
każdemu stworzeniu, co się rusza, dajesz pokarm, który
ptaki powietrzne do ich starodawnych gniazd
powracasz, Ciebie prosimy, bądź miłościw temu
podróżnemu, ubogiemu i strapionemu! Opiekuj się nad



nim, Boże nasz święty, w złych przygodach pocieszaj,
w chorobie zdrów, w głodzie nakarm i w nieszczęściu
ratuj. Bądź mu, Panie, miłościw, pośród obcych, jakoś
był Tobiaszowi i Józefowi. Bądź mu Ojcem i Matką.
Za przewodników daj mu Aniołów Swoich, a gdy
spełni, co sobie zamierzył – do naszej wsi i do jego
domu szczęśliwie go powróć.

Tak się modlił chłop, w świątyni, gdzie polne zioła
pachniały, śpiewały ptaki, gdzie pod nimi błyszczała
w ogromnych skrętach Wisła, a nad nimi stary krzyż
szeroko otwierał ramiona.

Antek upadł do nóg matce, potem Andrzejowi,
ucałował brata i – poszedł drogą.

Ledwie uszedł kilkadziesiąt kroków, aż wdowa
zawołała za nim:

– Antku…

– Co, matulu??…

– A jak ci tam będzie źle u obcych, wracaj do nas…
Niech cię Bóg błogosławi…

– Zostańcie z Bogiem! – odparł chłopak .

Znowu uszedł kawał drogi, i znowu zawołała za nim
smutna matka:

– Antku!… Antku!…

– Co, matulu? – spytał chłopiec.

Głos jego już słabiej dolatywał.

– A nie zapomnij o nas, synusiu! Niech cię Bóg
błogosławi!

– Zostańcie z Bogiem!



I szedł, szedł, szedł, jak ów chłopak, co wybrał się
po cyrograf, wystawiony na własną duszę. Wreszcie
za wzgórkiem znikł. Na polu rozlegał się jęk zbolałej
matki.

Ku wieczorowi niebo zaciągnęło się chmurami i spadł
drobny deszcz. Ale że chmury nie były gęste, więc
przedarły się przez nie blaski zachodzącego słońca.
Zdawało się, że nad szarym polem i nad grząską
gliniastą drogą unosi się złote sklepienie, powleczone
żałobną krepą.

Po tym polu szarym i cichym, bez drzew, po drodze
grząskiej, posuwał się zwolna strudzony chłopiec,
w siwej sukmance, z kobiałką i torbą na plecach.

Zdawało się, że wśród głębokiego milczenia krople
deszczu nucą tęskną melodię znanej pieśni:

Przez dolinę, przez pole,

Idzie sobie pacholę,

Idzie sobie i śpiéwa,

Wiatr mu z deszczem przygrywa!

*  *  
*

Może spotkacie kiedy wiejskiego chłopca, który szuka
zarobku i takiej nauki, jakiej między swoimi nie mógł
znaleźć. W jego oczach zobaczycie jakby odblask nieba,
które przegląda się w powierzchni spokojnych wód;
w jego myślach poznacie naiwną prostotę, a w sercu
tajemną i prawie nieświadomą miłość.



Wówczas podajcie rękę pomocy temu dziecku. Będzie
to nasz mały brat, Antek, któremu w rodzinnej wsi stało
się już za ciasno, więc wyszedł w świat, oddając się
w opiekę Bogu i dobrym ludziom.



Nawrócony

Pan Łukasz siedział zamyślony.

Był to starzec wysoki, chudy, pochylony. Liczył około
siedemdziesięciu lat i miał czarne, dosyć gęste włosy,
upstrzone siwymi kosmykami. Nie posiadał ani jednego
zęba, a spiczasta broda zbiegała mu się z hakowatym
nosem, co fizjognomii starca nie nadawało przyjemnego
wyrazu. Okrągłe, zapadnięte oczy, a nad nimi brwi
krzaczaste – żółta, pomarszczona skóra na twarzy i lekkie
trzęsienie głowy nie robiły go piękniejszym.

Siedział w pokoju dużym, od kilkunastu lat
nieoczyszczanym, zapchanym sprzętami. Były tam
staroświeckie szafy i komody, ozdobione brązami, były
duże fotele, na których mole skórę zjadły, wyściełane
krzesła zapomnianych form i obszerne kanapy
z powyginanymi poręczami. Na ścianach, zasnutych
pajęczyną, wisiały sczerniałe obrazy, na komodach
i biurkach stały posążki i zegary, o tyle pokryte
warstwą kurzu, że delikatniejsze ich linie i powierzchnie
znikły.

Prócz tego, największego, były jeszcze dwa pokoje
mniejsze, tak już zapełnione gratami, że chodzenie
po nich przedstawiało pewne trudności. Graty owe,
niepodobne jedne do drugich, ustawione nieporządnie,
ściśnięte, próchniejące, wyglądały tak, jak gdyby
z różnych stron świata spędzono je do wspólnego grobu.

Były między nimi niektóre, posiadające wielką
wartość archeologiczną, niektóre uderzające pięknością,
inne – rozmiarami i dokładnością wyrobu, a jeszcze inne
nie warte, jak to mówią, funta kłaków. Niemniejszą



rozmaitością odznaczało się pochodzenie ich. Jedne pan
Łukasz odziedziczył, drugie kupił u antykwarjuszów,

albo na licytacji za marne pieniądze, trzecie darowano
mu, jako miłośnikowi osobliwości, inne zabrał swoim
dłużnikom i niewypłacalnym lokatorom. I wszystko to
zwłóczył do mieszkania, zapychał tym każdy kąt wolny,
przedmioty drobniejsze zawieszał, albo ustawiał
w szafach i komodach, przedmioty tańsze wynosił
na strych, słowem gromadził bez wyboru, ładu i końca,
nie zadawszy nawet sobie przez siedemdziesiąt lat
pytania: w jakim celu robi to, co mu z tego przyjdzie?

Istnieje wodorost pochodzący, jak mówią, z Ameryki,
który odznacza się takim łakomstwem i tak szybkim
rozwojem, że gdyby go nie wytępiano, zapchałby sobą
wszystkie rzeki, stawy i jeziora na świecie, zagarnąłby
każdy cal ziemi wilgotnej, pochłonąłby wszystek węgieł
z powietrza, zdusiłby wszelkie inne wodorosty, nie
przez zawiść, złość, lub przez brak poszanowania
cudzych praw, ale tak sobie, z wrodzonego popędu.

Pan Łukasz był podobną istotą w rodzaju ludzkim.

Przyniósłszy na świat instynkt zagarniania wszystkiego,
co się da, nie myślał o celu swych działań, nie zdawał
sobie sprawy ze skutków, tylko… zagarniał. Głuchy
na krzyk cierpień i klątw, obojętny dla nieszczęść, jakie
wytwarzał, skromny w użyciu, krzywdził ludzi
na prawo i na lewo, sam nic osobliwego nie zaznał,
tylko chwytał i gromadził. Postępowanie to nie
przynosiło mu żadnego szczególnego zadowolenia, lecz
zaspakajało ślepy instynkt .

Będąc jeszcze dzieckiem, Łukaszkiem, wydrwiwał on
od swoich rówieśników zabawki, spędzał ich z miejsc
cieplejszych na piasku, objadał się do niestrawności



i napełniał kieszenie, byle z jego porcji nie dostało się
co rodzeństwu. Będąc uczniem, pracował dnie i noce,
byle otrzymać najwyższe możliwe nagrody, i jeszcze
gryzł się, że, pomimo to, inni nagrody dostają.

Jako młodzieniec, wstąpił do biura i tam chciał pełnić
wszystkie urzędy, wykonywać wszystkie prace, zabierać
wszystkie pensje i łaski zwierzchników. Nareszcie ożenił
się z najładniejszą i bogatą panną, nie z miłości, ale
dlatego, ażeby kto inny jej nie dostał. I jeszcze
niezadowolony ze swego losu, chciał bałamucić żony
kolegom i znajomym.

Wszelako w tej epoce życia zetknął się z poważnymi
przeszkodami. Koledzy biurowi chętnie odstępowali mu
referaty, ale mocno bronili swoich tytułów i pensji.
Zwierzchnicy chętnie posługiwali się nim, ale łask
skąpili. Nareszcie panie, do których umizgał się, drwiły
z niego, że był brzydki, a mężowie ich za natręctwo
często urządzali Łukaszowi bolesne manifestacje.

Dzięki tak gorzkim, naukom, pan Łukasz przestał
dążyć do zagarnięcia wszystkiego, co jest pod słońcem,

ale ograniczył się do rzeczy możliwych i najbliższych.
Gromadził więc sprzęty, książki, odzież, rozmaite
osobliwości, a nade wszystko – pieniądze.

W gonitwie za posiadaniem bynajmniej nie myślał
o używaniu. Mieszkania nie odnawiał, sługi nie
trzymał, jadał w najlichszych restauracjach, rzadko kiedy
dorożką jeździł, raz na kilka lat w teatrze bywał i nigdy
nie leczył się, z powodu wstrętu do płacenia
honorariów lekarzom.

Żona jego rychło zmarła, zostawiwszy mu kamienicę
i córkę. Pan Łukasz córkę wychował jako tako



i najspieszniej wydał ją za mąż. Ale ani wesela nie
sprawił, ani obiecanego posagu nie wypłacił, ani nawet
kamienicy matczynej nie zwrócił. W końcu nieznośnym
uporem sprawił to, że zięć wytoczył mu proces o zwrot
domu. Sprawa była czysta, i pan Łukasz przegrać musiał,
ale dobrowolnie nie chciał ustąpić. Będąc zasobnym
i bardzo biegłym w prawie, wynajdywał mnóstwo
wykrętów i działał na zwłokę, w czym dzielnie pomagał
mu pan Kryspin, stary adwokat . Kryspin stracił już
praktykę, ale z nałogu wyszukiwał sobie klientów
z najbrudniejszymi sprawami i prowadził ich procesy
za liche wynagrodzenie, albo nawet darmo. Byle nie
zaśniedzieć!

Przez jakiś czas pan Łukasz miał rozrywkę. Oto
z kilkoma starymi sędziami, z pewnym prokuratorem
i z adwokatem Kryspinem schodzili się co dzień
na preferansa i przy dwu stolikach grali o liczmany.
Trwało to ze dwadzieścia lat, ale w końcu urwało się.
Sędziowie i prokurator zmarli, i został tylko pan Łukasz
z adwokatem. Ponieważ zaś we dwu przyzwoitej gry
urządzić nie mogli, a o tak dobrane towarzystwo, jak
niegdyś, było im obecnie trudno, więc obaj zarzucili
preferansa. Pocieszali się tylko nadzieją, że prędzej lub
później połączą się w niebie ze zmarłymi towarzyszami
i tam przy dwu stolikach grać będą całą wieczność.

Siedział tedy pan Łukasz na kanapie, z której
w jednym rogu włosień wyłaził, splótł kościste dłonie,
oparł je na kolanach, które ostro zarysowywały się
na starym watowanym szlafroku, machinalnie poruszał
zapadłymi ustami, trząsł głową i wciąż myślał.

Miał sporo kłopotów.



W dniu jutrzejszym przypadała w sądzie sprawa jego
z córką o kamienicę, a tu, jakby na nieszczęście, adwokat
Kryspin wyjechał z Warszawy. Może nie wróci na czas
i przegra?…

Byłby to dla pana Łukasza silny cios pod wieloma
względami. Naprzód musiałby oddać córce dom, on,
który tylko brać lubił. A po wtóre – kto wie, czy córka,
którą ojciec rzucił na pastwę niedostatkowi, nie zechce
mścić się i nie każe płacić sobie za komorne?…

– Eh! chyba nie zrobi tego – szepnął Łukasz. – Ona
zawsze była dobrem dzieckiem… Ale zresztą – dodał
z westchnieniem – i to być może. Dzisiejszy świat taki
chciwy!…

Pan Łukasz z rana posłał do kancelarii Kryspina list
z zapytaniem: kiedy adwokat wraca? Tymczasem nie
odebrał odpowiedzi, choć była już druga po południu,
a stary dependent Kryspina odznaczał się
punktualnością.

– Co to może znaczyć?…

Taki był pierwszy kłopot, wcale nie największy. Jutro
bowiem przypadała licytacja na ruchomości pewnego
stolarza, który mieszkał w domu Łukasza i za kwartał
komornego nie zapłacił. Otóż frasował się znowu pan
Łukasz: czy niesumienny lokator nie ukrył czego i czy
licytacja pójdzie o tyle dobrze, aby on odzyskał
należność za komorne i jeszcze na koszta procesu.

Z tą licytacją była prawdziwa heca.

Dzień w dzień przychodził do pana Łukasza ktoś
z familii stolarza, upadał mu do nóg i błagał, jeżeli nie
o darowanie długu, to przynajmniej o prolongatę.



Płakano przy tym i mówiono, że stolarz jest ciężko
chory i że licytacja zabić go może…

Ale pana Łukasza takie rzeczy nie obchodziły. On
myślał raczej o tym, że paru dobrych lokatorów miało
zamiar wyprowadzić się z jego domu, i że już jeden
lokal od dwu tygodni stał pustką. Niepoczciwi ludzie
oczerniali pana Łukasza. Mówili, że jest chciwy, zły
ojciec, zły gospodarz, i że, chociaż na piersiach nosi
trzydzieści tysięcy rubli listami zastawnymi, przecież nie
chce odnawiać mieszkań i zarywa lokatorów, o ile się
da. Z tego powodu tylko w ostateczności najmowano
lokale w jego domu.

– Zły gospodarz! – mruczał pan Łukasz. – A co to, czy
ja stróża nie trzymam? Czy co pierwszego nie zgłaszam
się sam po komorne? Czy nie zmusił mnie magistrat
do zaprowadzenia chodnika asfaltowego przy
kamienicy?… O! jeszcze dziś gotują tę obrzydłą smołę
pod oknami, a dym aż dusi… Bodaj z piekła nie
wyjrzeli ci asfalciarze, a najpierwej główny
przedsiębiorca!…

I znowu mruczał w dalszym ciągu:

– Mówią, że im mieszkań nie odnawiam. A dawnoż
to kazałem obmurować wspólną wygódkę?… A mało
przy tym miałem zgryzoty?… Mularz hultaj zrobił źle,
i aż musiałem mu nie tylko wstrzymać zapłatę, ale
jeszcze przyaresztować naczynia… Teraz pan Łukasz
spojrzał w kąt pokoju, aby przekonać się, czy
zaaresztowane przedmioty leżą na właściwym miejscu.
Rzeczywiście, zobaczył powalany wapnem szaflik, młot
i kielnią. Tylko pędzla, grundwagi i linii nie było, ale to



już nie z winy pana Łukasza, tylko z powodu złośliwości
mularza, który rzeczy te gdzieś ukrył.

– I taki łotr – dodał po chwili pan Łukasz – śmie
jeszcze grozić mi procesem, albo nachodzić mój dom
i upominać się o swoje naczynia i o zapłatę!… Czysty
rabuś… Strach pomyśleć, jacy niesumienni są dzisiejsi
ludzie. A wszystko przez chciwość.

W tej chwili pan Łukasz powstał ciężko z kanapy i,
suwając nogami, wyjrzał przez okno na ową zepsutą
przez mularza wygódkę. Ale pomimo najszczerszych
chęci nie mógłby powiedzieć, na czym polegało
zepsucie naprawionego budynku…

Bliżej okna stał duży śmietnik, zawsze pełny
i cuchnący. Na szczycie stosu słomy, papierów, skorup
i tym podobnych rupieci pan Łukasz zobaczył swój
stary, okrutnie podarty pantofel, który, po długiej walce
ze sobą, wczoraj własnoręcznie wyrzucił.

– Ej! czy ja się tylko nie pośpieszyłem zanadto z tym
wyrzuceniem? – pomyślał starzec. – Pantofel z daleka
wygląda wcale dobrze… Chociaż… zostawmy go
w spokoju!… Godzien musiałem go łatać, na co, jak
obliczyłem bez błędu, wychodziło mi rocznie za parę
rubli skrawków…

Wtem zapukano do mieszkania. Pan Łukasz odwrócił
się od okna i z niemałym wysiłkiem, prędko suwając
nogami, doszedł do drzwi. Otworzył w nich drewniany
lufcik i przez kratę zapytał:

– Kto tam tak wali we drzwi?… Czy nie wiesz, żeś
mógł je wyłamać?…



– List z kancelarii pana adwokata! – odpowiedział głos
spoza kraty.

Pan Łukasz prędko pochwycił pismo.

– A może co na piwo dostanę? – zapytał posłaniec.

– Nie mam drobnych – odparł pan Łukasz. – Zresztą,
nie wal tak mocno we drzwi, jeżeli chcesz dostać
na piwo.

Zamknął lufcik i powlókł się do okna, a tymczasem
za drzwiami posłaniec wymyślał mu:

– A to stary kutwa! Nosi na żebrach trzydzieści tysięcy
rubli, obdziera każdego i jeszcze na piwo nie chce dać.
Bodaj cię z piekła wyrzucili!…

– Cicho bądź, ty zuchwalcze! – odparł mu pan Łukasz
i odpieczętował list .

Straszna wiadomość!…

Dependent pisał, że pociąg, którym jechał adwokat
Kryspin, rozbił się. Ponieważ adwokat żałował zwykle
pieniędzy na telegramy, więc dependent był dotychczas
w niepewności, czy pan Kryspin żyje… W każdym razie
jednak – stało dalej w liście – sprawa pana Łukasza
przeciw zięciowi o kamienicę jutro będzie popierana.
Kryspin bowiem, jako człowiek systematyczny,
naznaczył przed wyjazdem zastępcę.

– A! do licha! – mruknął Łukasz. – Temu zastępcy
trzeba zapłacić, podczas gdy poczciwy Kryspin nic nie
brał!… Jeszcze może sprawę przegram i wyrzucą mnie
z domu?…

Złożył list, wsunął go w kopertę i schował do biurka,
mówiąc dalej do siebie:



– Pewnie Kryspin, jak zwykle, miał przy sobie
wszystkie pieniądze… Jeżeli zginął w pociągu, to go
niezawodnie okradną. Familii nie ma… Stary kawaler…
Nie wolał on by to mnie taką sumę zapisać?… Miał
chyba ze dwadzieścia tysięcy rubli…

Z tymi słowy pan Łukasz starannie obmacał piersi,
na których pod szlafrokiem, koszulą i kaftanikiem gruba
paka tysiącrublowych listów zastawnych spoczywała
dniem i nocą.

Wiadomość o możliwej śmierci adwokata,
w połączeniu z procesem i licytacją, które on właśnie
prowadził, zrobiły na panu Łukaszu bardzo silne
wrażenie. Starzec zmartwił się tak, że aż uczuł bóle
reumatyczne w nogach i w głowie. Chodzić nie mógł,
więc owinął głowę zabrudzonym szalikiem i położył się
na łóżku.

Z ulicy dolatywała go woń asfaltu, którym na koszt
pana Łukasza i innych właścicieli domów wylewano
chodnik . Ostry zapach drażnił starca.

– Oto dzisiejsze gospodarstwo miejskie! – biadał stary
samotnik . – Robią chodniki z materiałów kruchych i tak
cuchnących, że człowiekowi mało głowa nie pęknie.
Bodajeście z piekła nie wyjrzeli, a najbardziej ten
diabelski inżynier, który dopóty pisał o asfalcie, dopóki
nie wziął go w antrepryzę. Włóczykij!…

I z niejakim zadowoleniem rozmyślał o tym,

że inżynier może naprawdę z piekła nie wyjrzeć. Ale
jednocześnie przypomniał sobie, że przed chwilą jemu,
panu Łukaszowi, posłaniec powiedział:

– Bodaj cię z piekła wyrzucili!…



– Głupiec jakiś! – szepnął pan Łukasz. – Mnie by tam
z piekła wyrzucili!…

Ale wnet pomiarkował, że plecie od rzeczy i sam
na siebie zły wyrok wydaje. Bo jeżeli go z piekła nie
wyrzucą, to będzie w nim siedział, będzie gotował się
w smole…

– Za co?… – mruknął starzec. – Cóżem ja komu
winien?…

Sumienie jednak musiało mu coś wyrzucać, wnet
bowiem poprawił się:

– Naturalnie, żem nic nikomu nie winien… Jak żyję,
nie pożyczałem pieniędzy od nikogo!…

Ale i ten wykręt nie zaspokoił go.

Pan Łukasz był jakoś dziwnie rozstrojony. Asfalt
pachniał coraz mocniej, a jego bolała głowa coraz
gwałtowniej. Nie mógł opędzić się myśli o losie
adwokata Kryspina, który już umarł, choć miał dopiero
lat sześćdziesiąt – i umarł nagle…

A ten piękny komplet preferansistów, grających
o liczmany, jakże prędko rozproszył się! Jeden sędzia
umarł na apopleksją, mając lat pięćdziesiąt osiem. Drugi
na suchoty – w pięćdziesiątym roku życia. Trzeci spadł
ze schodów. Prokurator bodaj czy się sam nie otruł,
a teraz przyszła kolej na adwokata…

Przy siedemdziesięcioletnim panu Łukaszu wszyscy
oni byli młodzikami i pomimo to zeszli ze świata. Tam,

za grobem, zebrało się już całe kółko preferansistów –
i jeżeli nie grają jeszcze, to tylko z tego powodu, że on
się jeszcze nie stawił.



– Brrr!… jakże mi zimno! – mruknął pan Łukasz. –
A jeszcze ten asfalt… O, to byłby interes, gdyby mnie
dym asfaltowy umorzył teraz, zaraz!… A tu proces
nierozstrzygnięty, stolarz niezlicytowany, lokale
niewynajęte, mularz może wykraść swoje naczynia…
A stróż, ten, gdybym już nie wstał, zrewiduje moje
zwłoki i zabierze mi spod kaftanika trzydzieści tysięcy
rubli. A ja nie będę go mógł nawet zaskarżyć!… Czy to
być może, abym ja przeżył siedemdziesiąt lat? Wydaje
mi się, że dzieciństwo, szkoły, biuro, preferans,
że wszystko to odbyło się wczoraj. Ale kłopoty, procesy,
samotność, jakże długo ciągnęły się!…

Strach ogarnął pana Łukasza. On nigdy jeszcze tak
poważnie nie myślał o życiu, nigdy nie zastanawiał się
nad nim, tylko zbierał i gromadził, co mu wpadło pod
rękę.

– Ej! czy te nowe, niesłychane myśli nie oznaczają
bliskiego końca?…

Pan Łukasz chciał zerwać się, ale nogi odmówiły mu
posłuszeństwa. Chciał zrzucić szalik z głowy, ale stracił
władzę w rękach. W końcu chciał oczy otworzyć…
Na próżno!…

– Umarłem! – westchnął, czując, że mu i usta
zdrętwiały.

Gdy panu Łukaszowi wróciła przytomność, nie leżał
już na swym łóżku, ale stal w jakiejś dużej sieni przed
żelaznymi drzwiami. Sień była sklepiona i miała
ceglaną posadzkę. Przy drzwiach siedział ogromny
zamek, przez którego dziurkę dokładnie widzieć można
było sąsiednie mieszkanie.

Pan Łukasz zajrzał.



Zobaczył dwie sale, jedna za drugą. W pierwszej ktoś,
bardzo podobny do adwokata Kryspina, czytał wielki
zeszyt sądowych aktów. W drugiej sali był stół
zielonym suknem przykryty i kilka prostych foteli,
obitych czarną skórą. W głębi, przy szafach,
zapełnionych aktami, czterej mężczyźni zdejmowali
ubrania cywilne i wkładali zbyt ciasne, albo zbyt
obszerne, a w każdym razie mocno wyszarzane
mundury ze złoconymi guzikami i haftem
na kołnierzach.

Pan Łukasz zaniepokoił się. Ci czterej byli mu dobrze
znani. Jeden z nich, kulawy, z bliznami na twarzy,
bardzo przypominał sędziego, który stracił życie,
spadłszy ze schodów. Ten drugi, tłusty, z krótką szyją
i siną twarzą, był niesłychanie podobny do sędziego,
zmarłego na apopleksją. Trzeci, chudy jak laska
cynamonu, czysty szkielet, kaszlący – to sędzia, co umarł
na suchoty. A czwarty – to prokurator, prokurator
we własnej osobie, który ze wszystkimi kłócił się przy
preferansie, wiecznie chorował na wątrobę i pod
wpływem hipochondrii połknął strychniny!…

Co to znaczy?… Czyżby pan Łukasz spał i marzył?…

Starzec uszczypnął się, i teraz dopiero spostrzegł,
że zamiast szlafroka ma na sobie długi, czarny surdut
watowany. Coś go ukłuło w brodę. To kołnierzyk, tak
mocno wykrochmalony, że w życiu podobnego nie
nosił. Uczuł w końcu, że nogi go trochę pieką. Spojrzał.
Ależ on ma nowe buty!… Nowe i ciasne!

Nieograniczone zdumienie ogarnęło pana Łukasza.
Starzec przestał rozumować, stracił pamięć, a nawet,



co gorsze, obecność czterech zmarłych towarzyszów
preferansa począł uważać za rzecz bardzo naturalną.

W takim nastroju ducha przycisnął wielką klamkę.
Ciężkie drzwi odsunęły się, i pan Łukasz wszedł do sali,
sklepionej podobnie jak sień i przypominającej izby
klasztorne, albo hipoteczne.

W tej chwili jegomość, czytający akta, odwrócił się
od pulpitu, i pan Łukasz poznał w nim adwokata
Kryspina. Prawnik zdawał się być nieco potłuczony,
miał jednak cerę zdrową i minę dość swobodną.

– Więc ty żyjesz, Kryspinie? – zawołał pan Łukasz,
ściskając przyjaciela za rękę.

Adwokat spojrzał na niego badawczo.

– Twój dependent – mówił dalej Łukasz – napisał mi,
że się pociąg z tobą rozbił…

– No tak . – I domyślał się, że jesteś zabity…

– No tak – odparł adwokat obojętnie.

Pan Łukasz zawahał się, jakby nie dowierzając swoim
organom akustycznym.

– Jakże – pytał – więc w tej katastrofie kolejowej t y
zostałeś zabitym?…

– Rozumie się.

– Na śmierć?…

– Rozumie się! – odparł zniecierpliwiony adwokat . –
Przecież, kiedy ci sam mówię, że zostałem zabity
na śmierć, to już musi być prawda.

Pan Łukasz zamyślił się. Według ziemskiej logiki, to,
co mówił jego przyjaciel, nazywało się nie „prawdą”,



lecz „niedorzecznością”. W tej chwili jednak starzec uczuł
w swej głowie przebłyski jakiejś nowej logiki – więc
adwokat, mówiący o swej śmierci w czasie przeszłym,

wydał mu się zjawiskiem jeżeli nie zwykłem, to
przynajmniej możliwym.

– Powiedzże mi, mój Kryspinie – rzekł Łukasz –

powiedzże mi, a… pieniędzy nie ukradli ci?

– Bynajmniej, leżą nawet w tej sali.

I to powiedziawszy, adwokat wskazał na jedną półkę,
gdzie między stosem makulatury walały się listy
zastawne.

Pan Łukasz oburzył się.

– Któż znowu tak robi, mój Kryspinie? Mogą ci jeszcze
zginąć!… – zawołał.

– A cóż mnie to obchodzi? Listy zastawne nie mają t
u żadnej wartości.

– Tylko złoto? – pochwycił Łukasz.

– Ani złoto. Bo i co nam po nim? Wikt mamy darmo,
mieszkanie darmo, odzienie nie niszczy się,
a w preferansa grywamy o grzechy powszednie.

Pan Łukasz nie rozumiał tego, co słyszy, ale też
przestał się dziwić.

– Swoją drogą – rzekł do Kryspina – złoto nawet
w tych warunkach ma swoje powaby. Posiada ono
blask, dźwięk…

Adwokat zbliżył się do ściany i otworzył małe żelazne
drzwiczki. W tej chwili Łukasz zobaczył straszliwy blask,
buchający jakby z pieca, gdzie topi się stal, usłyszał
okrutne jęki tysiąca głosów i brzęk łańcuchów.



Pan Łukasz zamknął oczy i zatkał uszy. Nigdy jeszcze
nerwów jego nie wstrząsnęły równie silne wrażenia.

Adwokat zatrzasnął drzwiczki i rzekł:

– To ma lepszy dźwięk i blask, aniżeli złoto. Prawda?

– Tak – odparł uspokojony Łukasz – ale złoto ma wagę
i trwałość.

Kryspin przez chwilę milczał smutnie.

– Łukaszu – rzekł nagle – podaj no mi moją
rękawiczkę. Ona leży na tym pulpicie.

Łukasz schwycił prędko czarną rękawiczkę
zwyczajnych rozmiarów, lecz w tej chwili rzucił ją
na ziemię.

Niesłychana rzecz! – drobny ten przedmiot upadł
z łoskotem kilkusetfuntowej bryły żelaza.

– Co to znaczy? – zapytał przerażony.

– To, widzisz, jest materiał, z którego mamy odzienie.
Krawat i rękawiczki ważą po pięćset funtów, buty
po dwa tysiące funtów, surdut około stu tysięcy funtów
i tak dalej!… Mamy zatem dosyć owej wagi, która ci się
tak podoba w złocie.

Powiedzieliśmy, że pan Łukasz od chwili wejścia
do tej sali nie dziwił się niczemu, tylko nic nie rozumiał.
Obecnie począł nawet coś rozumieć, stopniowo coraz
jaśniej, ale uczuł zarazem strach, z początku mały, potem
większy, a nareszcie dosyć wielki. Aby więc rozproszyć
swoje wątpliwości, a z nimi obawy, zapytał po cichu
adwokata, ścisnąwszy go czule za rękę:

– Kochany Kryspinie! powiedz mi, gdzie… niby
gdzie… ja jestem?



Adwokat wzruszył ramionami.

– Czy jeszcze nie domyśliłeś się, że jesteś za grobem,

tam, gdzie zmarli zamieniają żywot doczesny
na wieczny?

Pan Łukasz otarł pot z czoła.

– Nieszczęście! – zawołał – a toć ja zostawiłem dom
i mieszkanie bez nadzoru…

W sąsiedniej sali rozległ się głos dzwonka.

– Kto tam jest? – zapytał nagle Łukasz.

– Nasi preferansowi towarzysze: sędziowie
i prokurator. – Więc możemy zrobić pulkę? – rzekł nieco
weselej Łukasz. – Widziałem tam nawet stół… Kryspin
jednak był mniej wesoły.

– My tu robimy pułki – odparł – ale z tobą musimy
naprzód załatwić czynność urzędową. Dowiedz się,
że tamci panowie tworzą sąd szczegółowy, który zbada
całe twoje życie i zakwalifikuje cię do pewnej kategorii
piekła. Ja jestem twoim adwokatem, rozpatrzyłem się
w aktach i obawiam się, czy będziesz mógł zasiąść
z nami do puli!…

Gdyby teraz pan Łukasz miał przed sobą lustro,
przekonałby się, że istotnie jest trupem – tak zmizerniał,
wysłuchawszy adwokata.

– Kryspinie! – rzekł nieszczęśliwy, drżąc calem ciałem
– więc wy jesteście w piekle?

– Bah!…

– I ja mam być w piekle?…



– Och!… – mruknął adwokat, jakby zdziwiony
pytaniem.

– A jakimże prawem wy mnie sądzicie?

– Tu, widzisz, jest laki zwyczaj, że hultaje sądzą
hultajów – odparł Kryspin.

– Mój kochany – rzekł Łukasz, składając ręce – więc
kiedy tak, to osądźcież mnie do tego oddziału,
w którym sami bawicie!…

– My tylko tego pragniemy – odpowiedział adwokat
– ale…

– Co ale?… Jakie ale?…

– Musisz dowieść sądowi, że w ciągu życia spełniłeś
choć jeden czyn… bezinteresownie.

– Jeden? – zawołał pan Łukasz. – Chyba sto, tysiąc…
Ja całe życie postępowałem tylko bezinteresownie.

Kryspin z powątpiewaniem pokiwał głową.

– Mój Łukaszu – rzekł – ja z twoich aktów bynajmniej
nie widzę tego. Gdybyś, jak mówisz, całe życie
postępował bezinteresownie, to nie dostałbyś się
do naszego towarzystwa, które w czwartym
departamencie piekła tworzy ósmą sekcją jedenastego
oddziału.

W sąsiednim pokoju odezwał się dzwonek po raz
drugi. Jednocześnie Łukasz usłyszał gruby głos sędziego,
który zmarł na apopleksją:

– Czy nowoprzybyły już gotów?

– Chodźmy! – rzekł adwokat, biorąc Łukasza pod rękę.



Weszli. Sąd siedział w komplecie, ale żaden z jego
członków nawet kiwnięciem głowy nie powitał
Łukasza. Starzec obrzucił okiem salę. W dużych szafach
leżały akta, opatrzone nazwiskami. Łukasz naprędce
odczytał niektóre i ze zdumieniem przekonał się, że są
to nazwiska dobrze znanych mu właścicieli kamienic
w Warszawie. Na jednych półkach spoczywały
dokumenta samych preferansistów, na innych – samych
wiściarzy, gdzie indziej takich, którzy grywali tylko
w bezika…

Nad szafami widać było gęstą pajęczynę, pająki
z twarzami sławnych lichwiarzy, które zajmowały się
udręczaniem much. W tych biednych owadach pan
Łukasz poznał najznakomitszych współczesnych
rozrzutników.

Sala ta znajdowała się pod dozorem jednego
z eksurzędników cyrkułowych, który grzeszył braniem
łapówek, a umarł z pijaństwa.

Prokurator zabrał głos.

– Dostojni sędziowie! – rzekł, wskazując na Łukasza. –
Ten oto człowiek, jak wam z odnośnych dokumentów
wiadomo, przez ciąg siedemdziesięciu lat, spędzonych
na ziemi, nikomu nie zrobił nic dobrego, a wielu
krzywdził. Za takie postępowanie wyrokiem wyższej
instancji zakwalifikowany został do jedenastego
oddziału w czwartym departamencie piekła. Obecnie
zaś chodzi o to tylko, czy ma być przyjęty do naszej
sekcji, czy do innej, a może… posłany gdzie dalej. Zależy
to od jego osobistych zeznań i dalszego postępowania.
Czy adwokat obwinionego ma co do powiedzenia?



Pan Łukasz spostrzegł, że już w połowie
prokuratorskiej mowy wszyscy sędziowie twardo
zasnęli. Nie dziwiło go to jednak, gdyż, jako
zapamiętały procesowicz, bardzo często bywał
na sądach, tam – na ziemi.

Nigdy jeszcze pan Kryspin nie okazał tyle
adwokackich przymiotów, co przy obronie dzisiejszej.
Gmatwał sprawę, kręcił i kłamał tak znakomicie,
że aż w zakratowanych oknach sali ukazały się
zdziwione twarze diabłów. Ale sędziowie drzemali
niewzruszeni, wiedząc, że nawet w piekle nie warto
słuchać dowodzeń, niemających praktycznego gruntu.
Nareszcie adwokat upamiętał się i zawołał:

– A teraz, dostojni sędziowie, zacytuję wam jedną
tylko, ale niezbitą prawdę na obronę mojego klienta.
Oto… był on preferansista jakich mało.

– Prawda! – szepnęli rozbudzeni sędziowie.

– Mógł grać całą noc i nigdy się nie irytował.

– Prawda!…

– Skończyłem, panowie! – rzekł adwokat .

– I zrobiłeś pan bardzo dobrze – odezwał się
prokurator. – A teraz zechciej nam wymienić jeden,
jedyny czyn, któryby obwiniony spełnił w życiu
bezinteresownie. Inaczej, jak panu wiadomo, grzesznik
ten nie może zostać przyjęty do naszej sekcji.

– A tak świetnie pomagał!… – szepnął sędzia, który
zmarł skutkiem upadku ze schodów.

Wymowny adwokat umilkł i zagłębił się
w rozpatrywaniu dokumentów. Widocznie nie miał już
nic do powiedzenia.



Stan sprawy Łukasza był tak smutny, że wzruszył
nawet prokuratora.

– Obwiniony! – zawołał oskarżyciel. – Czy nie
przypominasz sobie choć jednego bezinteresownego
czynu w życiu, byle dobrego?…

– Sędziowie! – rzekł pan Łukasz z głębokim ukłonem.

– Kazałem przed domem wylać chodnik asfaltowy…

– Za który na dwa tygodnie pierwej podniosłeś
komorne lokatorom – przerwał mu prokurator.

– Odnowiłem wygódkę!…

– Tak! ponieważ zmusiła cię do tego policja. Łukasz
pomyślał.

– Ożeniłem się!… – rzekł po chwili.

Ale prokurator tylko machnął ręką i surowo zapytał:

– Czy nic już więcej nie masz do powiedzenia?

– Panowie sędziowie! – zawołał Łukasz, bardzo już
przestraszony. – Ja wiele w życiu moim spełniłem
czynów bezinteresownych, ale jestem stary… pamięć
mi nie dopisuje…

Teraz adwokat zerwał się, jakby go pokropiono
święconą wodą.

– Sędziowie! – rzekł – obwiniony ma racją.
Poszukawszy, znalazłby niewątpliwie w życiu swym
niejeden czyn piękny, bezinteresowny, szlachetny, ale
i cóż, kiedy go pamięć opuściła?… Dlatego proszę,
a nawet domagam się, ażeby sąd, ze względu na wiek
i przestrach obwinionego, nie ograniczał się na jego
zeznaniach, lecz… poddał go próbom, które w całym
blasku okażą wszystkie wzniosłe jego przymioty…



Zgodzono się na projekt, i sąd począł naradzać się nad
rodzajem próby. Pan Łukasz tymczasem odwrócił głowę
i spostrzegł za sobą jakąś nową figurę. Był to niby
woźny sądowy, ale z miną tego pokątnego doradcy,
który miał na ziemi słynny proces o kradzież, oszustwo
i przywłaszczenie sobie tytułów.

– Zdaje mi się, że mam przyjemność znać pana
dobrodzieja? – rzekł Łukasz, wyciągając do woźnego
rękę.

Woźnemu oczy zaiskrzyły się, i już chciał schwycić
rękę Łukasza, gdy nagle pan Kryspin odtrącił go,
mówiąc:

– Dajże pokój, Łukaszu!… Toż to diabeł… Dopiero byś
dobrze wyszedł, gdyby cię raz złapał!…

Pan Łukasz bardzo się zmieszał, począł uważniej
oglądać tę nową figurę, a nareszcie szepnął
do adwokata:

– Jak też ludzie we wszystkim przesadzają! Mówiono
mi zawsze, że diabeł ma rogi, tak wielkie, jak stary
kozieł, a ten przecie nie ma większych, niż młode cielę.
Ledwie mu guzy znać…

W tej chwili sąd przywołał do siebie adwokata.

Prezydujący szepnął mu cos, i wnet potem Kryspin
rzekł głośno do Łukasza:

– Czy zrobiłeś kiedy w życiu jaką ofiarę, na przykład
na cel dobroczynny?

Łukasz zawahał się.

– Niedobrze pamiętam – odparł – mam już lat
siedemdziesiąt…



– A czy nie miałbyś ochoty teraz zrobić podobnej
ofiary? – pytał adwokat i znacząco mrugnął.

Pan Łukasz wcale nie miał ochoty, ale, spostrzegłszy
owo mrugnięcie, zgodził się.

Podano mu papier i pióro, a pan Kryspin rzekł:

– Napisz deklaracją, tak jakbyś ją pisał do „Kuriera”.
Pan Łukasz usiadł, pomyślał, napisał i oddał kartkę.
Prokurator czytał:

– „Od Łukasza X., właściciela domu… na ulicy… pod
numerem… rubli srebrem trzy (nr 3) składa się na cel
dobroczynny. Tamże znajdują się narzędzia murarskie
do sprzedania, tudzież różne lokale do wynajęcia
po cenach umiarkowanych”.

Usłyszawszy taką deklaracją, sąd osłupiał, adwokat
przygryzł wargi, a diabeł aż się za boki brał ze śmiechu.

– Obwiniony! – krzyknął prokurator. – Tyś napisał
reklamę dla swego domu, ale nie deklaracją. Kto robi
ofiarę na cel dobroczynny i robi ją bezinteresownie, ten
nie może jednocześnie załatwiać spraw majątkowych.

Po tej nauce podano Łukaszowi inny papier.
Nieszczęśliwy, drżąc z trwogi, usiadł i napisał:

„Od nieznajomego dla ubogich kopiejek… piętnaście”.

Ale wnet przemazał wyraz piętnaście i napisał pięć.

Sąd odczytał deklaracją, sędziowie pokiwali głowami,
ale zgodzili się, że jak dla Łukasza, to i taka ofiara, byle
bezinteresowna, wystarczy.

Wtem odezwał się diabeł:



– To w jakim celu dałeś pan, panie Łukaszu, te pięć
kopiejek na ubogich?…

– Za zbawienie grzesznej duszy mojej, panie
dobrodzieju! – odparł Łukasz.

Diabeł znowu wybuchnął śmiechem, sędzia
prezydujący uderzył pięścią w stół, a adwokat począł
rwać sobie włosy.

– Ach, ty stary ośle! – zawołał Kryspin na pana
Łukasza. – Słyszałeś przecie, że masz zrobić ofiarę
bezinteresowną, a więc ani na ogłoszenie o lokalach,
ani nawet za zbawienie duszy!… Ale ty widać taki jesteś
chciwy, że pięciu kopiejek nie możesz poświęcić dla
biednych bez żądania nagrody, i jeszcze takiej, jak
zbawienie!…

Teraz sędziowie powstali ze swych miejsc. W ich
groźnych i smutnych spojrzeniach pan Łukasz czytał dla
siebie jakiś straszny wyrok .

– Woźny! – rzekł prezydujący. – Wyprowadź
obwinionego do ostatniego kręgu piekła!

Ale diabeł machnął ręką.

– A nam co po takim pensjonarzu – rzekł – który
własną duszę ocenia tylko na pięć kopiejek?

– Cóż my z nim zrobimy? – spytał prokurator.

– Co się panom podoba! – odparł diabeł, pogardliwie
wzruszając ramionami.

– Więc zróbmy jeszcze jedną próbę – pochwycił
adwokat .

I zbliżywszy się do prezydującego, coś z nim
poszeptał. Prezydujący naradził się z innymi sędziami



i rzekł: – Obwiniony! Między nami pozostać nie możesz,
diabeł przyjąć cię nie chce, boś sam za nisko otaksował
swoją duszę. Skazujemy cię więc na ostatnią próbę. Oto
dusza twoja wejdzie w ten stary pantofel, który przed
kilkoma dniami wyrzuciłeś na śmietnik… Dixi!

Pan Łukasz zdań o duszy słuchał obojętnie, ale gdy
wspomniano o pantoflu, zainteresował się.

W tej chwili diabeł z lekka popchnął go
ku zakratowanemu oknu sali sądowej; starzec wyjrzał
i – o dziwy!…

…Zobaczył podwórko swojej kamienicy, okno swego
mieszkania (po którym ktoś obecnie chodził), nareszcie
śmietnik, a na jego szczycie swój pantofel.

– Ej! – mruknął – czy ja się tylko nie pośpieszyłem
z wyrzuceniem jego?… Chociaż za dużo kosztowały
reparacje…

Na podwórku ukazała się żebraczka nędzna, obdarta.
Jedną nogę miała owiniętą w brudne łachmany
i mocno kulała.

Rozejrzała się po oknach, widocznie z zamiarem
proszenia o jałmużnę. Ale, że jakoś nikt nie wyglądał,
więc zwróciła się ku śmietnikowi, myśląc, że choć tam
co znajdzie.

Spostrzegła pantofel Łukasza.

Z początku wydał się jej bardzo zły. Że jednak nie
było nic lepszego pod ręką, a chora noga widać bardzo
jej dokuczała, więc… wzięła pantofel.

Pan Łukasz nie przeoczył ani jednego ruchu z tej
sceny. Gdy zaś zobaczył, że uboga bierze pantofel
i wychodzi z nim z podwórka, zawołał:



– Hej! hej! kobiecino, to mój pantofel!… Żebraczka
obejrzała się i odparła:

– A cóż wielmożnemu panu po takim łachu?

– Łach, czy nie łach, ale zawsze on mój. Darmo go
brać nie wypada, bo to, wygląda na kradzież. Więc
jeżeli nie chcecie mieć grzechu, to… zmówcie paciorek
za duszę Łukasza!…

– Dobrze, panie! – rzekła baba i poczęła mruczeć
pacierze.

– Jednakże ten pantofel miał jeszcze wielką wartość! –
pomyślał Łukasz.

A potem dodał głośno:

– Kobieto! kobieto!… Kiedy już wam darowałem
takie obuwie, to zobaczcie przynajmniej, kto tam chodzi
po moim mieszkaniu…

– Dobrze, panie! – odparła baba i poszła na górę,
ciężko utykając.

Po upływie kilku minut wróciła i rzekła:

– Nie wiem, panie, kto chodzi, bo mi drzwi nie chcieli
otworzyć!… Niech będzie pochwalony…

Zabierała się do odejścia, ale pan Łukasz jeszcze nie
dał jej spokoju.

– Matko! matko!… – zawołał. – Za taki porządny
pantofel moglibyście sprowadzić mi tu stróża.

– A gdzie on jest? – spytała baba.

– Pewnie na ulicy, tam, gdzie robią chodnik .

– Tam go nie ma, widziałam przecie.



– To może poszedł po wodę koło Zygmunta.
Sprowadźcie go, jakeście poczciwi!…

– Mam lecieć do Zygmunta za ten pantofel? – zapytała
baba.

– Rozumie się! – odparł pan Łukasz. – Przecie nie
darmo.

Baba, choć nędzna, oburzyła się.

– O, ty kutwo! – krzyknęła – a weźże sobie ten łach
do piekła…

I rzuciła pantofel z taką siłą, że przeleciał przez kratę,
świsnął nad głową panu Łukaszowi i upadł na stół,
okryty zielonym suknem.

Pan Łukasz obejrzał się.

Za nim stał sąd w całym komplecie, a zgryźliwy
prokurator, zobaczywszy pantofel na stole, rzekł:

– Oto corpus delicti, materialny dowód
nieograniczonej chciwości tego niegodziwca Łukasza.

A potem, zwracając się do adwokata i stojącego
za nim diabła, dodał:

– Róbcie z obwinionym, co chcecie. Nam już go ani
sądzić, ani skazywać nie wypada!

Dostojnicy zmienili swoje urzędowe uniformy
na cywilną odzież, w której ich pochowano, i wyszli,
nie patrząc nawet na Łukasza. Tylko sędzia, który umarł
na apopleksją i zawsze był prędki, przestąpiwszy próg
sali, plunął ze wzgardą.

Diabeł śmiał się jak opętany, a adwokat Kryspin
o mało nie rzucił się z pięściami na Łukasza.



– O, ty egoisto! chciwcze!… – zawołał. – Zaklęliśmy
duszę twoją w ten stary pantofel, myśląc, że choć
w takiej powłoce odda ona komu usługę
bezinteresowną. I stało się to, czegośmy pragnęli:
żebraczka znalazła pantofel, miałaby choć na godzinę
pożytek z niego, a ty spełniłbyś mimo woli czyn
moralny. Ale gdzie tam!… Chciwość twoja jest tak
wielka, żeś wszystko zepsuł… Nawet zgubiłeś na wieki
pantofel, który, raz ożywiony przez taką nędzną duszę,
musi obecnie iść do ostatniego kręgu piekła!…

Rzeczywiście diabeł zdjął pantofel ze stołu i rzucił go
w luft, z którego wylatywały straszne płomienie, skąd
rozlegały się jęki i brzęk łańcuchów.

– A co z nim zrobisz?… – zapytał diabła adwokat,
wskazując na Łukasza nogą.

– Z tym egzemplarzem?… – odparł diabeł. – Wyrzucę
go z piekła, ażeby nas nie kompromitował!… Niech
wraca na ziemię, niech na wieki wieków dusi swoje
listy zastawne i banknoty, niech trzyma kamienicę,
niech licytuje biednych lokatorów i krzywdzi własne
dzieci. Tu zagnoiłby piekło swoją wstrętną osobą,
a tam, krzywdząc ludzi, może nam oddać usługi.

Pana Łukasza, gdy słuchał tego, opanowały myśli
ponure.

– Za pozwoleniem! – spytał – więc gdzież ja
ostatecznie będę?

– Nigdzie! – odparł z gniewem adwokat . – O niebie
ani czyśćcu sam chyba nie myślisz, a z piekła, pomimo
całej naszej protekcji, wyrzucają cię. No – dodał – bywaj
zdrów i złam kark!…



I ażeby nie podać ręki panu Łukaszowi, schował obie
ręce do kieszeni i wyszedł.

Pan Łukasz stał osłupiały i stałby tak przez całą
wieczność, gdyby diabeł nie wykrzyknął, potrąciwszy
go obcasem:

– Ruszaj, stary!…

Wyszli z gmachu sądowego na ulicę i biegli prędko,
zgraja bowiem uliczników piekielnych, zobaczywszy ich,
poczęła wrzeszczeć:

– Patrzcie! patrzcie!… tego kutwę Łukasza
wyprowadzają ciupasem z piekła…

Diabeł o mało nie spłonął ze wstydu, że musi
towarzyszyć podobnemu nędznikowi, ale pan Łukasz,
widocznie całkiem już pozbawiony ambicji, zachował
zimną krew i zamiast opłakiwać swoją hańbę, oglądał
się po piekle. Diabeł aż pluł ze złości i, udając, że go
bolą zęby, podwiązał sobie twarz kolorową chustką
od nosa, ażeby go nie poznano.

Ponieważ szli bardzo prędko, pan Łukasz zatem
widział niewiele. Zdawało mu się jednak, że piekło jest
dość podobne do Warszawy, i że kary, trapiące
grzeszników, są raczej dalszym ciągiem ich żywota,
aniżeli jakimiś wymyślnymi mękami.

W przelocie zauważył, że zarząd miejski po całych
dniach jeździ drabiniastymi wozami po piekielnych
brukach, nie lepszych od warszawskich. W oknie jednej
z księgarń spostrzegł broszurę pt . „O zastosowaniu
asfaltu do mąk piekielnych i o jego wyższości nad
zwyczajną smołą”, co mu się bardzo podobało,
wnioskował bowiem, że przedsiębiorstwo asfaltowe



razem ze swoim żywym i martwym inwentarzem
dostało się tam, gdzie je pan Łukasz w gniewie wysłał.
Spotkał tu młodych lewków warszawskich, którzy mieli
zwyczaj zaczepiać kobiety na ulicach. Za karę dano im
haremy, złożone z ofiar ich dzikiej namiętności. Tylko
każda huryska miała pełnych osiemdziesiąt lat, głowę
łysą, zęby wprawiane, była chuda jak szkielet, trzęsła
się jak żelatyna i okazywała niepojętą zazdrość, tudzież
pretensją do nieustannych hołdów.

W ratuszu kilkanaście komitetów naradzało się nad
kanalizacją, oczyszczeniem miasta, drożyzną mięsa i tym
podobnymi kwestiami. Ponieważ co dzień gadano
o jednym i tym samem bez dalszych skutków, więc
członkowie szanownych zebrań z nudów i rozpaczy
aż wyskakiwali oknami na bruk i rozbijali się na miazgę,
jak dojrzałe kawony. Na nieszczęście, za każdym razem
zbierano ich pogruchotane szczątki, jako tako sklejano
i znowu posyłano do sali obrad.

Widział także pan Łukasz cierpienia literatów.

Redaktorowie pism przez całą wieczność dmuchali
w olbrzymie samowary, obejmujące od kilku
do kilkunastu tysięcy szklanek wody, na próżno usiłując
doprowadzić ją do stanu wrzenia. Pracowali
niezmiernie, aż do skołowacenia, lecz woda wciąż była
letnia. W końcu poczęła nawet cuchnąć, ale pozostała
letnią.

Niemniejszą mękę cierpieli recenzenci teatralni, którzy
z mocy wyższych wyroków zamienili się na baletników,

śpiewaków, aktorów, grywali sztuki po dwa razy
na dzień i musieli czytywać swoje własne recenzje,
pisywane niegdyś o innych, a dziś zastosowane



do siebie. Co gorsze, że publiczność, wierząca
w drukowane słowo, nie licząc się z trudnościami ich
stanowiska, nieograniczenie ufała ich recenzjom
i bardzo znęcała się nad autorami aktorami.

Tylko twórcy popularno-ekonomicznych broszur nie
cierpieli żadnych mąk, ponieważ ich prace literackie
dawano do studiowania najzakamienialszym
grzesznikom. Czytając je, nieszczęśni wyrywali sobie
włosy, kąsali własne ciało i strasznie przeklinali swoich
katów. Skutkiem tego popularni ekonomiści cieszyli się
w piekle dość znacznym rozgłosem.

Wszystko to widział pan Łukasz, szybko przebiegając
ulice Erebu w towarzystwie gromady małoletnich
urwisów, którzy krzyczeli:

– Patrzcie! patrzcie!… Oto jest Łukasz, kamienicznik
warszawski, którego z piekła wyprowadzają
ciupasem!…

Nareszcie diabeł, konwojujący Łukasza, nie mógł już
dłużej wytrzymać. Nigdy jeszcze jego cierpliwej dumy
nie wystawiono na podobne szykany. Stracił zimną
krew i schwycił Łukasza za kołnierz…

Na pół umarły z trwogi egoista uczuł tak silne
kopnięcie w miejsce, położone między piętami
i karkiem, że wyleciał w powietrze z prędkością kuli
armatniej.

Nie mógł prawie tchu złapać…

Silny ból otrzeźwił pana Łukasza.

Kiedy otworzył oczy, przekonał się, że leży
na podłodze, przy łóżku. Szlafrok miał rozrzucony, jakby



skutkiem gwałtownych ruchów, a szalik spadł mu
z głowy i zwiesił się z poduszki.

Starzec dźwignął się z trudnością. Rozejrzał się. To
jego własne łóżko, jego mieszkanie i jego szlafrok . Te
same sprzęty i ten sam zapach asfaltu, którym wylewają
chodnik przed domem.

Rzucił okiem na zegar. Szósta – i mrok już zapełnia
pokój. Jest więc szósta wieczór. Ostatnia zaś godzina,
jaką słyszał, była trzecia.

Co robił od trzeciej do szóstej?

Chyba spał…

Tak jest, niezawodnie spał, ale jakież przykre sny go
dręczyły!…

Sny?

Jużci, chyba że sny… Niezawodnie, że sny!… Piekło,
jeżeli istnieje, musi wyglądać całkiem inaczej, a jego
towarzysze preferansowi nie pełnią tam
prawdopodobnie obowiązku sędziów.

W każdym jednak razie sen ów był dziwny, dziwnie
jasny, jakby proroczy, i głęboko wyrył się w umyśle
pana Łukasza.

Ale czy to był sen?… Jeżeli sen, to w takim razie,
dlaczego pan Łukasz doświadcza w okolicy krzyża
tępego bólu, jakby od uderzenia diabelskim kolanem?…

– Sen?… Nie sen!… Sen!… Nie sen!… – powtarzał
sobie starzec, i dla ostatecznego sprawdzenia swoich
wątpliwości, powlókł się do okna, włożył okulary
i uważnie począł przypatrywać się śmietnikowi.



Widział tam słomę, papiery, skorupy, ale między
nimi pantofla nie było…

Gdzież pantofel?… Rozumie się, że w piekle!

Pana Łukasza ciarki przebiegły. Otworzył lufcik
i krzyknął do zamiatającego stróża:

– Józef! A gdzie podział się ze śmietnika mój pantofel?

– A podniosła go jakaś baba – odparł stróż.

– Cóż to za baba? – pytał starzec, coraz bardziej
zatrwożony.

– Jakaś biedna wariatka. Wciąż gadała do siebie,
modliła się za dusze zmarłe i nawet kołatała
do pańskiego mieszkania – mówił stróż.

Panu Łukaszowi robiło się naprzemian zimno
i gorąco, ale pytał dalej:

– Jakże ona wyglądała? Poznałbyś ją?…

– Co bym nie miał poznać. Miała jedną nogę
owiniętą w gałgan i bardzo kulała.

Pan Łukasz zaczął zębami szczękać.

– I czy ona wzięła ze sobą pantofel?

– Z początku wzięła – mówił stróż – ale potem zaczęła
kogoś kląć i tak, gdzieś rzuciła pantofliskiem, że go
znaleźć nie można. Jakby się w piekło zapadł!… Choć,
co prawda, nie ma czego żałować, bo już był wielki
gałgan…

Ale pan Łukasz nie słuchał końca mowy Józefa.

Gwałtownie zamknął lufcik i prawie bez sił padł
na starą kanapę, mrucząc:



– Więc to nie był sen?… To była rzeczywistość!…
Więc istotnie wypędzono mnie nawet z piekła!…

– Odtąd – szeptał dalej – do końca świata będę żył
w tej kamienicy, między tymi gratami, nosząc
na piersiach listy zastawne, które tam… nie mają żadnej
wartości…

– I co mi po tym?…

Pierwszy raz w życiu pan Łukasz zadał sobie pytanie:
c o mu po tym? Co mu po tej kamienicy, w której nie
ma wygody? po sprzętach i gratach, próchniejących
w natłoku? nareszcie co po pieniądzach, za które nigdy
nic nie użył i które nic nie znaczą wobec wieczności?
A wieczność już się zaczęła dla niego!…

Wieczność jednostajna i strasznie nudna, bez zmian,
nadziei, a nawet niepokojów. Za rok, za sto i za tysiąc lat
pan Łukasz będzie nosił na piersiach listy zastawne,
a skryte szuflady biurek będzie napełniał bankocetlami,
srebrem i złotem, o ile takowe wpadnie mu kiedy
do rąk . Za sto i za tysiąc lat będzie posiadał swoją
ponurą kamienicę i będzie się procesował o nią naprzód
z własną córką i zięciem, potem z ich dziećmi, później
z wnukami i praprawnukami. Nigdy już w miłym
towarzystwie przyjaciół nie usiądzie do preferansa, ale
za to wiecznie będzie patrzył na te sprzęty, chaotycznie
ustawione i kurzem pokryte, na sczerniałe obrazy,
na podartą kanapkę, na swój szlafrok rozsypujący się
i zatłuszczony, i… na ten szaflik z murarskimi
narzędziami.

O czym pomyślał, na co spojrzał, wszystko
przypominało mu karę wieczną, straszną tym, że była
niezmienna, nieruchoma, jakby skamieniała. Takie życie,



jakie on dzisiaj prowadzi, można wyczerpać w jednym
dniu, a znudzić się nim za tydzień. Ale pędzić je przez
wieki wieków – to już okrutna męczarnia!

Zdawał mu się że paka listów zastawnych pali mu
piersi. Wyjął więc je spod kaftanika i rzucił do komody.
Ale i tam nie dawały mu pokoju.

– Co mi po nich? – szeptał. – Mam je i, straszna rzecz!
nie uwolnię się od nich nigdy…

W tej chwili zapukano do drzwi.

Wbrew zwyczajowi, pan Łukasz, nie uchylając lufcika,
otworzył – i zobaczył mularza.

– Zlituj się wielmożny pan – błagał mularz, trzymając
pokornie czapkę w rękach – i oddaj mi moje statki. Ja
tam procesować się z panem nie będę, bom ubogi. Bez
statków roboty nie dostanę, a na kupienie nowych nie
mam pieniędzy…

– A weź sobie twoje statki, tylko je prędko wynoś! –
krzyknął pan Łukasz, kontent, że pozbędzie się choć
szaflika.

Istotnie mularz bardzo prędko wyniósł statki do sieni,
ale zdziwienia ukryć nie mógł. Patrzył na pana Łukasza,
miętosząc czapkę, a pan Łukasz patrzył na niego.

– No, czy ci brakuje czego? – zapytał starzec.

– Jużci brakuje mi… zapłaty za robotę – odparł
zapytany nieśmiało.

Pan Łukasz poszedł do biurka i wysunął jedną
z licznych szufladek .

– Ile ci się należy?…



– Pięć rubli, wielmożny panie. A co ja miałem straty,
żem robić przez ten czas nie mógł!… – mówił mularz,
chcąc prędzej wydobyć pieniądze.

– Ileżeś miał strat?… Tylko mów prawdę – spytał pan
Łukasz.

– Chyba ze sześć rubli – odparł mularz, myśląc
z obawą, czy też stary zwróci mu jego należność.

Wnet jednak przekonał się z największym
zdumieniem, że pan Łukasz wypłacił mu jedenaście
rubli, jak orzech zgryzł…

Mularz nie chciał wierzyć własnym oczom, oglądał
pieniądze i błogosławił pana Łukasza. Ale starzec
prędko zamknął przed nim drzwi, mrucząc do siebie:

– Chwała Bogu, żem się choć pozbył szaflika
i jedenastu rubli… Byle tylko nie wróciły…

Niebawem zapukano po raz drugi. Pan Łukasz znowu
drzwi otworzył i spotkał się oko w oko z żoną stolarza.

– Panie! – zawołała kobieta, klękając na progu – po raz
ostatni błagam cię, nie licytuj nas. My się później
wypłacimy… Ale dziś, czy pan wie, że nie mam ani
na doktora dla chorego męża, ani nawet na łyżkę strawy
dla niego i dla dzieci…

I, mówiąc, płakała tak żałośnie, że starzec uczuł ból
w sercu. Pobiegł do biurka, wyjął stamtąd dwa ruble,
i wciskając je w ręce kobiecie, rzekł:

– No, no!… niech pani nie płacze. Tu ma pani trochę
pieniędzy na najpilniejsze rzeczy, a później… dodam
więcej. Licytacją odwołam, w mieszkaniu was zostawię
i pomagać będę, byleście tylko… uciekali się do mnie



w razie rzeczywistej potrzeby, bez żadnych zachcianek
do wyzyskiwania starego człowieka.

Stolarzowa oniemiała i patrzyła na pana Łukasza
błędnymi oczyma. On odsunął ją lekko od progu,
zamknął drzwi i szepnął, jakby się sprzeczając z kimś:

– Otóż nie będzie licytacji, ani jutro, ani nigdy!…
A swoją drogą znowu ubyło dwa ruble. To już
trzynaście…

Wnet jednak wzięły górę nad nim smutne myśli.
Każdy bowiem przedmiot, stojący w pokoju, a było ich
bardzo wiele, ranił go jak sztylet .

– Kto zechce wziąć te graty? – mówił do siebie. – Czy
ja będę mógł wyprowadzić się kiedy stąd, kiedy już
taka klątwa wisi nade mną, że muszę całą wieczność
przepędzać w tym domu!…

Pan Łukasz był jakiś znużony, więc zapalił świecę,
rozebrał się i legł spać.

Zasnął twardo, bez marzeń. Ale następnego poranku
przypomniał sobie piekielne widzenia, jednostajną
wieczność, brak celu w życiu – i posmutniał.

Stróż przyniósł mu bułkę i trochę gorącej wody. Pan
Łukasz przyrządził sobie herbatę, wypił ją i znowu
medytował nad swym nieszczęściem.

W południe ten sam stróż zaopatrzył go obiadem
z taniej kuchni i wyszedł, nic nie mówiąc. Pan Łukasz
był pewny, że już dziś nie zobaczy twarzy ludzkiej,
a na miasto iść nie śmiał, obawiając się, ażeby mu nie
przypomniało zbyt wyraźnie piekła.

Wtem, około czwartej, począł ktoś gwałtownie
dobijać się do drzwi. Pan Łukasz otworzył i o mało nie



padł na ziemię. Przed nim stał adwokat Kryspin.

Starzec, nie mogąc myśli zebrać, milczał. Adwokat zaś
był jakiś niezadowolony. Wszedł na środek pokoju
i rzekł pochmurnie:

– No, ciesz się!… Wygrałeś sprawę, ale przed
trybunałem boskim!…

Szalona radość opanowała starca.

– Ja wygrałem sprawę przed trybunałem boskim?… –
zawołał. – Jakim sposobem?… Więc mnie już nie
wyrzucą z piekła?…

– Czyś zwariował, Łukaszu?… – spytał adwokat
zdziwiony.

– Słyszę przecie, co mówisz…

– Kiedy mówię – rzekł adwokat – żeś wygrał sprawę
przed trybunałem boskim, to znaczy, żeś ją przegrał
w sądzie ludzkim, i że albo musimy wynaleźć kruczek
do nowego procesu, albo oddać twojej córce ten dom…

Rozumiesz?…

Pan Łukasz począł trochę rozumieć.

– Trybunał boski… trybunał boski… – mruczał starzec,
a potem nagle zapytał adwokata:

– Za pozwoleniem!… Więceś ty nie zginął w tym
pociągu, który się rozbił?…

– Ja nim nawet nie jechałem. Ale co ty mówisz,
Łukaszu?

– Zaraz! – przerwał mu starzec. – Więc nie zabiłeś się
i nie byłeś w piekle?…

Do pokoju wpadł stróż, trzymając w ręku pantofel.



– Panie! – zawołał – jest pantofel, znalazłem go
za beczką…

Pan Łukasz obejrzał swój pantofel i nie mógł dostrzec
na nim ani śladu ognia.

– Więc i mój pantofel nie był w piekle?… – szeptał
starzec.

– Ty masz bzika, Łukaszu! – krzyknął rozgniewany
adwokat . – Ja ci mówię, żeś przegrał proces, a ty mi
pleciesz o piekle.

– Widzisz, miałem wczoraj dziwny i przykry sen…

– Co tam! – przerwał Kryspin – sen mara, Bóg
wiara!… Teraz nie o sny chodzi, ale o to: czy wynosisz
się z kamienicy, czy też dalej procesujesz się z córką?

Pan Łukasz zamyślił się. Myślał, rozmyślał, rozważał,
nareszcie rzekł stanowczo:

– Proces!…

– Tak to rozumiem! – odparł adwokat . – Ale, ale!…
Była dziś n mnie stolarzowa i powiedziała,
że odwołujesz licytacją na ich ruchomości. Gzy to
prawda?…

Pan Łukasz aż skoczył.

– A niechże Bóg broni! – wykrzyknął. – Wczoraj
byłem trochę rozstrojony, obiecałem, że cofnę licytacją
i nawet (wstyd mi wyznać!) dałem babie dwa ruble…
Ale dziś jestem już zupełnie trzeźwy i uroczyście
odwołuję wszystkie nierozsądne obietnice.

– No tak! – rzekł adwokat z uśmiechem, ściskając
Łukasza za rękę. – Teraz poznaję cię… Bo kiedym tu
wszedł, wydawałeś mi się jakby innym człowiekiem!



– Ten sam, ten sam do śmierci!… Zawsze twój
Łukasz!… – odparł rozrzewniony starzec. – Żal mi tylko
trzynastu rubli, które pozwoliłem sobie wydrwić.

Po tej odpowiedzi obaj panowie ucałowali się
serdecznie.



Milknące głosy

Wróciwszy cało z piątej kampanii w życiu, pułkownik
w końcu roku 1871 wziął dymisją i osiadł w Lyonie.
Liczył sobie dopiero sześćdziesiąt pięć lat i wyglądał tak
czerstwo, że przyjaciele namawiali go, aby się ożenił.
Ale pułkownik nie chciał się żenić. Mówił,
że wprawdzie ma jeszcze mocne nogi, lecz że go już
znudziła adwokacka Francja, więc myśli wrócić
do swoich. Z babą zaś miałby w drodze dużo kłopotu.

Chciał jechać natychmiast; zaczął nawet szukać kupca
na swój domek z ogródkiem. Tymczasem przybyło
do Lyonu trzech rodaków i kolegów pułkownika
z najpierwszej kampanii. Starzy odnaleźli się łatwo,
jeszcze łatwiej odnowili znajomość i odtąd chodzili
sobie we czterech. Chcąc pijać razem czarną kawę
w polskiej kawiarence, musieli razem jadać obiad
w jednej restauracji. Potem każdy mógł iść, gdzie go
oczy poniosą, byle wieczorem stanął na czas do wista.
Ponieważ jednak trafiały się spóźnienia, więc dla
porządku, pilnowali się wzajemnie i – cały dzień
chodzili razem, czasami po dwóch, czasem gęsiego,
a zwykle rzędem.

Głównym zajęciem ich była rozmowa o dawnych
kampaniach i o polityce bieżącej. W ciągu roku starzy
odkryli wszystkie błędy Kossutha, MacMahona,
Bazaine’a i dawniejszych wodzów. W roku zaś
następnym poukładali tak szczęśliwie plany wojen,
że gdyby je wykonano, świat wyglądałby całkiem
inaczej niż obecnie.



W trzecim roku jeden z nich umarł. Opłakali go jak
brata, lecz w miesiąc po pogrzebie zadecydowali,
że w polityce nieboszczyka tkwił wielki błąd:
bo Bismarck, choć Niemiec, jest jednak genialnym
człowiekiem, i niewiadomo, na co się jeszcze może
przydać.

W czwartym roku umarł im drugi kamrat, całkiem
niespodzianie. Pułkownik aż położył się do łóżka
ze zmartwienia i od tej pory z pozostałym kolegą nie
grywał w wista, tylko w mariasza. Starzy mniej teraz
rozmawiali ze sobą, ale za to czytywali więcej gazet .
Rozejrzawszy się zaś i skombinowawszy to, co pisały
dzienniki angielskie, z tym, co niekiedy bywało
w niemieckich, doszli do wniosku, że Bismarck wcale
nie jest taki zły, jak się wydaje, lecz – musi być
ostrożny…

– W polityce, kochany kapitanie – mówił pułkownik –
najpierwszą cnotą jest ostrożność. To rzecz daremna!…

– Zawsze byłem tego zdania, kochany pułkowniku –
odparł kapitan. – I nawet, jeżeli sobie przypominasz,
często broniłem Bismarcka…

– No, częściej mówiłeś, że to gałgan.

– Ja, pułkowniku?… To nieboszczyk Kudelski,
a głównie Domejko, Panie świeć ich duszy…

Potem dodał:

Prawda, że dobrzy z nich oficerowie, ale – do polityki
żaden nie miał głowy… choć obaj są już na boskim
sądzie.

Nareszcie – pewnej zimy umarł i kapitan.



Pułkownik na razie nie okazał żalu; zajął się
pogrzebem i sprawił taki, jaki należał się oficerowi
dwóch armii. Nie uronił ani jednej łzy; ale gdy nad
grobem rozległy się salwy piechoty, żegnającej kolegę,
starzec nagle zachwiał się i padł, jak gdyby wszystkie
strzały skierowano w jego piersi.

Ledwie go otrzeźwili. Przez kilka minut odpoczywał,
potem, bez niczyjej pomocy, wsiadł do fiakra i kazał się
odwieźć do domu.

Na drugi dzień w miejscowych dziennikach ukazało
się ogłoszenie o sprzedaży domu pułkownika. Kupiec
znalazł się prędko, a w tydzień później starzec gotował
się do pożegnania gościnnej Francji na zawsze.

– Nie żal ci też, pułkowniku, opuszczać nas? – spytał
go rejent, u którego robiono akt sprzedaży.

– Żal i nie żal – odparł starzec. – Żal, boście szlachetny
naród, i warto za was krew przelewać. A nie żal – bo się
u was dużo zmieniło… Gadacie tylko o handlu,
pieniądzach, kuchni, zabawach… Wrócę ja lepiej
do moich śniegów… Tam są inni ludzie, moi ludzie…
Oni zrozumieją mnie, ja ich. A tu, u was, jest mi już
strasznie pusto…

Rejent pokiwał głową, ale widząc gorączkę starca, nie
wdawał się w perswazje. Zrozumiał on, że człowieka
czasami porywa burza tęsknoty i niesie go jak liść,
który, gdyby umiał myśleć, może by i myślał, że wraca
na swoje dawne drzewo i że znowu do niego
przyrośnie.

Pułkownik udał się do Paryża, ułożył się
o wypłacanie mu emerytury, przedstawił w ambasadzie
swoje dokumenta i uzyskał paszport . Spotkał wielu



przyjaciół, którzy namawiali go, ażeby odpoczął choć
do lata. Ale na próżno. Starca, od chwili, gdy powiedział
sobie, iż wraca do kraju, ogarnął taki niepokój,
że po prostu – nie mógł sobie znaleźć miejsca.

W rozmowie był nieuważny, w towarzystwie cierpki.
Gdy dla rozerwania się wziął jaki dziennik, zdawało mu
się, że jest drukowany po polsku. Wszędzie na coś
czekał, jakby lada chwilę miał ukazać się ktoś jeszcze
nieznany, ale – od dawna wyglądany. Na bulwarach,
ponad tysiącem świateł i gwarnym mrowiskiem ludzi,
widywał ciche równiny, śniegiem pokryte,
na horyzoncie czarne lasy, gdzie niegdzie małe domy
ze słomianymi dachami, albo stare krzyże przy drogach.

Miał jakby dwie dusze. Jedną wywiózł z kraju, druga
wyrosła w nim na obczyźnie i samowładnie rządziła
przez lat czterdzieści kilka. Lecz nagle obudził się ów
młody duch z całym zasobem wspomnień i pragnień.
Było mu źle w Lyonie, źle w Paryżu, źle w teatrze, źle
w pociągu. W dzień przeszkadza! myśleć, a w nocy –
zdawało się pułkownikowi, że ktoś rzuca nim po łóżku,
wygania go z pokoju, że w nim szlocha i krzyczy
rozdzierającym głosem:

– Odwieź mnie tam, do moich!…

Starzec opuścił Paryż, z wieloma osobami nie
pożegnawszy się nawet, i dniem i nocą jechał do kraju.
Wyprostowana figura i charakterystyczne ruchy
zwróciły uwagę Niemców, którzy przypatrując się
śniadej, suchej twarzy, jego podciętym białym wąsom
i białej muszce na brodzie, odgadywali, że to musi być
jakiś jenerał, a bodaj czy nie marszałek francuski.



– Pewnie jedzie z misją do Petersburga!… – szeptali
Niemcy.

A że starzec wciąż wyglądał oknem, domyślali się,
że bada niemieckie koleje, i – wróżyli wojnę na obu
frontach.

Do granicy pociąg przyjechał nad ranem. Formalności
paszportowe zabrały kilka godzin czasu. Jedni
pasażerowie jedli, inni drzemali. Pułkownik nie mógł
ani jeść, ani spać; wyszedł na spacer za stacją.

Szedł wzdłuż toru drogi żelaznej, może wiorstę,
a może i dalej. Zaczęło świtać. Na wschodzie ukazał się
jasny pasek, który stopniowo wzrastał, aż całe niebo
przybrało barwę zielonego szkła, poplamionego
szarymi, białymi i bladoróżowymi obłokami.

Po dusznej atmosferze bufetu, chłodny wiatr orzeźwił
starca, ale – nie uspokoił go. Pułkownikowi zdawało się,
że gdy raz stanie na otwartym polu, na swoim polu,
w jego piersi nie wytrzyma tęsknota, wyrwie się
i gdzieś odleci, jak gołąb, wypuszczony z klatki. Lecz
stało się inaczej: zamiast ukojenia, uczuł zdziwienie.
Horyzont, niegdyś taki szeroki, wydał mu się ciasnym.

Lasów nie widać, tylko tu i ówdzie sterczą dymiące
kominy fabryk . Nie widać ani chat, ani ogrodów przy
nich, tylko posępne, ceglane domy na śnieżnych
wydmach. Nawet wiatr, zamiast szumieć między
gałązkami wierzbiny, tłukł się o nieskończenie długi
szereg słupów, albo w telegraficznych dzwonkach
płakał jak zabłąkana sierota.

To już nie ta ziemia, którą przed pół wiekiem
opuścił!…



Na dworcu zadzwoniono. Pułkownik ledwie zdążył
zająć miejsce w wagonie – i pociąg ruszył.

Przez całą drogę starzec rozglądał się, chcąc choć
niejakąś nitkę nawiązać między rzeczywistością
i wspomnieniami. Daremna praca! Inny kraj leży
na dnie duszy, inny przed oczyma. Chłopi bez sukman,
Żydzi bez lisich czapek, domy bez drzew, ziemia bez
lasów. Nie był nawet pewny, czy ptaki nie straciły
głosu.

Do Warszawy przyjechał już późno wieczór i umieścił
się w drugorzędnym hotelu, który z pozoru
przypominał dawne „zajazdy”. Lecz i tu spotkało go
rozczarowanie. Zamiast prostych sprzętów, obitych
włosieniem albo skórą, jakie bywały za jego czasów,

zastał modne meble, obrazy kobiet z półświatka,
popsute elektryczne dzwonki i służbę w poplamionych
frakach. Nie był to już stary „zajazd”, ale zagraniczny
hotelik w złym gatunku.

Przespawszy noc jako tako, pułkownik od rana
wyszedł na miasto. Wziął dorożkę i kazał obwozić się
po wszystkich znanych niegdyś ulicach. Niepojęte
zmiany… Znikły wysokie, w białe i czerwone pasy
malowane, słupy latarniowe, znikły dworki i rozległe
ogrody, a miejsce ich zajęły szeregi ogromnych
kamienic, zbudowanych po większej części bez ładu
i smaku. Nawet tam, gdzie za jego czasów polowano
na dzikie kaczki, stało dziś miasto duże, ruchliwe, ale –
jakieś inne…

Ludzi zupełnie nie poznawał, ani z ubiorów, ani
z fizjognomii. Co dziwniejsza, chwilami raziło go to,



że nie słyszy gwaru francuskich rozmów, do których
przez pół wieku nawykło ucho!

Po tej przejażdżce uczuł pustkę jeszcze większą, niż
we Francji, i postanowił wejść w towarzystwo ludzi.

Miał tu znajomych między różnymi osobami, które
spotykał w Paryżu, albo u wód.

Zanotował kilka nazwisk i poprosił hotelowego
szwajcara o wyszukanie adresów. Na drugi dzień
przyniesiono mu tylko jeden adres, człowieka dość
majętnego, z którym przed dziesięcioma laty poznał się
w Vichy.

Pułkownik natychmiast udał się do niego i szczęściem
zastał w domu.

Gospodarz na razie nie poznał go, a poznawszy,
zmieszał się. Gorączkowo ściskając gościa, troskliwie
począł go wypytywać, czy nie miał kłopotów
z paszportem? – a gdy uspokoił się co do tej kwestii,
zapytał, jak też długo myśli bawić w Warszawie?

– Chciałbym tu osiedlić się, o ile, naturalnie, uda mi
się zawiązać stosunki – odparł pułkownik .

– O!… stosunki u nas zawiązują się łatwo. Znajdzie tu
pan może nawet i swego kolegę…

– Któż to?… – przerwał mu prędko starzec.

– Jest to także były oficer francuski. Biedaczysko!…
przyjechał bez grosza i ledwo znalazł jakąś lichą
posadę… Dziś nie może odżałować, że opuścił Francją.
Och!… u nas bardzo trudno o zajęcie… tysiące
młodzieży szuka go na próżno…



– No, ja tego nie potrzebuję – odparł gość, śmiejąc się
pierwszy raz od paru miesięcy. – Mam trochę gotówki
i emeryturę pułkownika.

Uśmiech tak widać ozdobił marsowatą twarz starca,
że gospodarz, poprzednio dość chłodny, nagle wpadł
w entuzjazm. Porwał gościa w objęcia, kilkanaście razy
nazwał go pułkownikiem, przypomniał mu mnóstwo
przyjemnych chwil, spędzonych razem w Vichy,
przedstawił mu całą swoją rodzinę i zaklinał
na wszystkie świętości, ażeby raczył uważać ten dom
jak własny i ażeby jutro wieczorem zaszczycił go swoją
wizytą.

– Będzie u nas parę osób – mówił zachwycony
gospodarz – które z przyjemnością złożą hołd
bohaterowi…

– Emerytowi!… – poprawił go pułkownik .

Pomimo tak szczególnego przyjęcia, pułkownik
przyszedł na wieczór. W przedpokoju przyjął go sam
gospodarz, ledwie nie zdjął mu kaloszy i z wielkim
szumem wprowadził do salonu.

Był to wieczór tańcujący, więc starzec znalazł od razu
kilkadziesiąt osób. Porobił prędko znajomości z damami,
z których jedna zapewniała go, że pamięta kampanią
włoską, choć mogła znać na palcach węgierską – druga
dziwiła się, że opuścił „ten piękny Paryż”, a najmłodsza
zapytała nieśmiało: czy pan pułkownik nie tańczy już
nawet kadryla?…

Ponieważ przeszło siedemdziesięcioletni weteran już
nie tańczył, więc, gdy odezwała się muzyka, pomimo
całego szacunku – zapomniała o nim. Żołnierz spod



Solferino i Gravelotte musiał ustąpić bohaterom walca
i kontredansa, tak samo jak we Francji.

Wyszedł do dalszych salonów; tam grano w karty.
Gościnny gospodarz ofiarował się w tej chwili zebrać
mu towarzystwo do wista z dwu radców i jednego
prezesa; ale starzec podziękował, może przez pamięć dla
swoich ostatnich kolegów od wista.

Więc i tu przestano się nim zajmować, z czego
pułkownik był kontent, mogąc przypatrzeć się ludziom.

Przysłuchiwał się rozmowom. W jednym kącie
mówiono o karnawale, w drugim o giełdowych
kursach, w trzecim o płci pięknej, w czwartym
o polityce, a mianowicie o tym, że nas Niemcy
nieodwołalnie zjedzą.

Do tej grupy przyłączył się pułkownik, ale rozmawiał
niedługo. Przechodząc od kwestii do kwestii, usłyszał
w końcu, że realna polityka powinna traktować wojnę
jak interes przemysłowy, i że tylko taki szarlatan, jak
Napoleon III, mógł wojować za cudze sprawy, dla idei.

Toż samo niejednokrotnie słyszał we Francji – po cóż
więc ją opuścił?…

Starzec cichaczem wymknął się z balu i wrócił
do swego zajazdu. Położywszy się do łóżka, począł
marzyć, trochę we śnie, trochę na jawie. Gdy znużony
tracił chwilami świadomość, zdawało mu się, że przestał
być człowiekiem, lecz że jest krzyżem na zapadającym
się grobie, w którym spoczęli jego dawni kamraci. Gdy
zaś ocknął się, szeptał:

– Po com ja tu wrócił?…

I uczuł tęsknotę za Francją.



Na drugi dzień przypadała niedziela. Starzec wstał
późno i ubierał się powoli, namyślając się, kiedy wracać
do Francji: dziś, czy jutro?… Tu był już obcym dla
wszystkich i wszyscy dla niego.

Miał numer na dole. Gdy około dziesiątej podniósł
roletę, spostrzegł, że przed jego oknem chodzi, tam
i na powrót, jakiś ubogo odziany człowiek z małym
chłopcem.

Był silny mróz, więc ubogi człowiek, dla rozgrzania
się, tupał nogami w chodnik, uderzał się w ramiona,
albo rozcierał zsiniałe z zimna ręce dziecka, które miało
nieco przydługi surdut, słomiany kapelusz, nieobtarty
nos i uszy podwiązane brudną chustką.

Ponieważ chodzący po podwórzu często spoglądał
w okno pułkownika, starzec zwrócił na niego uwagę
i spytał kelnera: co za jeden jest ten człowiek?

Kelner uśmiechnął się i odparł:

– To szewc!… Mieszka tu u nas pod strychem i chce
swojemu chłopcu pokazać pana pułkownika…

– Mnie pokazać?… A skądże on wie, kto ja jestem?…

– Dowiedział się od służby…

Starzec zamyślił się, a tymczasem ubogi człowiek
wciąż dreptał za jego oknem, albo rozcierał zmarznięte
rączyny dziecku.

Pułkownik miał iść na śniadanie do miasta. Ubrał się
więc spieszniej i, zaciekawiony, wyszedł na podwórze.

Na jego widok człowiek z dzieckiem stanął jak wryty.
Wykręcił czapkę na bakier, zmarszczył brwi, wyprężył
się i zacisnął pięści, co wyglądało tak, jak gdyby chciał



rzucić się na pułkownika, ale według jego pojęć
znaczyło oddanie honorów.

Ponieważ jego syn chuchał sobie przez ten czas w ręce
więc, dla rozbudzenia uwagi, uderzył chłopca pięścią
w kark, a sam wciąż patrzył na starca jak na wilka,
myśląc, że postępuje według najściślejszych reguł
wojskowej etykiety.

Starzec – zatrzymał się. Chciał coś przemówić
do ubogo ubranego człowieka, ale brakło mu wyrazów,

a przy tym – było na podwórzu trochę ludzi. Więc tylko
spojrzeli sobie w oczy, i pułkownik zwolna poszedł
w stronę ulicy.

Wtedy szewc odezwał się do dziecka:

– Wojtuś!

– Abo co?

– Będziesz, hyclu, taki?…

– Co nie mam być, oj! jej!… – odparło dziecko
z zawalanym nosem.

– Pamiętaj, żebyś był, bobym ci zęby powybijał, choć
urośniesz!…

Tymczasem pułkownik poszedł na śniadanie, ale jadł
niewiele, bo śpieszył się. Potem wybiegł do miasta
i wkrótce – wynajął sobie prywatne mieszkanie.

Brzydkie kamienice i nowi ludzie już go nie razili.
A gdy wypadkiem mijał ulicę Karową i z niej spojrzał
na Wisłę, zobaczył znowu taki rozległy horyzont jak
niegdyś, takie same lasy, i uczuł ten orzeźwiający
powiew, którego mu brakowało przez pół wieku.

– Zostanę tu! – pomyślał.



Na wakacjach

Wieczorem, jak zwykle, przyszedł do mnie mój szkolny
kolega. Mieszkaliśmy obaj na wsi o kilka wiorst
od siebie i widywaliśmy się prawie co dzień. Był to
przystojny blondyn, którego łagodne oczy mogły
rozmarzyć niejedną kobietę. Mnie pociągał jego
niewzruszony spokój i trzeźwość umysłu.

Tego dnia spostrzegłem, że mu coś dolega; patrzył
w ziemię i gorączkowo uderzał się po nogach szpicrutą.
Nie uważałem za stosowne pytać go o powód
widocznego zakłopotania, ale on sam zaczął.

– Wiesz – odezwał się – miałem dziś głupi wypadek .

Zdziwiłem się; było rzeczą prawie niepodobną, ażeby,
„głupi wypadek” mógł się zdarzyć tak panującemu nad
sobą człowiekowi.

– Mieliśmy – mówi dalej – z rana we wsi pożar.
Spaliła się chałupa…

– A tyś może skoczył w ogień?… – przerwałem mu
trochę drwiącym tonem.

Wzruszył ramionami i zdawało mi się, że się lekko
zarumienił; zresztą może mu padł na twarz blask
zachodzącego słońca.

– Zapaliły się – ciągnął po przerwie – konopie
na strychu u chłopa, a w kilka minut później strzecha.
Czytałem w tej chwili jakiś zajmujący rozdział Saya, ale
na widok kłębów czarnego dymu i płomyków
wydobywających się ze szczelin przy kominie,
opanowała mnie filisterska ciekawość i powlokłem się
na miejsce. Ludzie byli przy robocie, więc zastałem



zaledwie kilka osób: dwie baby lamentujące nad
nieszczęściem, organiścinę, która obrazem św. Floriana
zażegnywała pożar, i chłopa, który medytował
trzymając w obu rękach pustą konewkę. Od nich
usłyszałem, że chałupa zamknięta, bo gospodarz
z kobieta wyszli w pole.

„Oto nasz system budowania!… – pomyślałem. –
Dom płonie, jakby go prochem nabito…”

Istotnie, w ciągu paru minut cały dach stal
w płomieniu: dym gryzł w oczy, a ogień tak mocno
przypiekał, że z obawy o żakietę musiałem cofnąć się
o parę kroków.

Tymczasem nadbiegło więcej ludzi z osękami,
siekierami i wodą: jedni poczęli wywracać płot,
któremu nic nie groziło, inni leli wodę z konewek
w taki sposób, że nie tknąwszy ognia, przemoczyli
do nitki zgromadzonych, a jedną babę wywrócili
na ziemię. Nie robiłem im żadnych uwag wiedząc,
że nic nie grozi dalszym budynkom; chata zaś była nie
do uratowania.

Nagle ktoś krzyknął: „Tam jest dziecko, ten mały
Stasiek!…” – „Gdzie?…” – spytano. – „W chałupie, śpi
w nieckach pod oknem… Ino który wybij szybę,
a jeszcze wyciągniesz żywego…”

Nikt się jednak nie ruszył. Słoma na dachu już
spłonęła, a krokwie żarzyły się jak rozpalone druty.

Wyznaję, że gdym to usłyszał, serce drgnęło mi
w niezwykły sposób.

„Jeżeli nikt nie idzie – pomyślałem – więc ja pójdę…
Na uratowanie chłopca wystarczy pół minuty. Czasu



aż nadto, ale – jakież piekielne gorąco!…”

„No, ruszże się który! – wołały baby. – O wy, psie
dusze, nie warciśta nazywać się chłopami!…” – „To leź
sama w ogień, kiedyś taka mądra! – ofuknął ktoś
z tłumu. – Tam pewna śmierć, a dziecko, słabe jak
kurczę, i tak już nie żyje…”

„Ładnie! – pomyślałem – nikt nie idzie, a ja jeszcze się
waham! Chociaż – szepnęła mi rozwaga – jakie licho
ciągnie mnie do bezcelowej awantury?… Czy ja wiem,

gdzie leży dzieciak?… Może wypadł z niecek?…”

Belki już były zwęglone i z głuchym trzaskiem
zaczęły się wyginać.

„Ale trzeba w końcu wedrzeć się tam – myślałem –
każda sekunda jest droga. Dzieciak przecie nie może
spalić się jak robak . – Lecz jeżeli już nie żyje?… –
odpowiedziało zastanowienie – w takim razie szkoda
nawet surduta…”

Z daleka odezwał się straszny krzyk kobiecy: „Ratujcie
dziecko!…” – „Trzymajcie ją!… – zawołano
w odpowiedzi. – Skoczy w ogień i zginie…”

Usłyszałem za sobą jakieś szamotanie i ten sam krzyk:
„Puszczajcie!… to moje dziecko!…” – „Ciągnij ją
wpół!…” – odpowiedziano.

Nie mogłem wytrzymać i rzuciłem się naprzód.
Owionął mnie żar, dym, dach zatrzeszczał, jakby go
rozdarto, z komina posypały się cegły. Poczułem, że mi
się tlą włosy, i – cofnąłem się rozgniewany. „Co za głupi
sentymentalizm – pomyślałem – dla garstki ludzkich
popiołów robić z siebie straszydło?… Jeszcze powiedzą,
że tanim kosztem chciałem zostać bohaterem!…”



Wtem potrąciła mnie jakaś młoda dziewczyna
biegnąca do chaty. Usłyszałem brzęk wybitych szyb,
a gdy nagły wiatr odgarnął tuman dymu, zobaczyłem ją
w oknie tak silnie pochyloną do wnętrza izby, że widać
było jej nie umyte nogi.

„Co ty robisz, wariatko?! – krzyknąłem – tam już jest
trup, nie dziecko…” – „Jagna! chodź tu!…” – zawołano
z tłumu.

Pułap zapadł się, aż iskry sypnęły do nieba.
Dziewczyna znikła w dymie, a mnie pociemniało
w oczach.

„Ja-gna!…” – powtórzył lamentujący głos.

„Zara!… zara!…” – odpowiedziała dziewczyna
przebiegając koło mnie z powrotem.

Z wysiłkiem dźwigała w rękach chłopca, który
obudziwszy się wrzeszczał wniebogłosy.

– Więc dziecko żyje? – spytałem.

– Jak najzdrowsze.

– A dziewczyna… czy to jego siostra?

– Gdzież tam! – odparł – zupełnie obca; nawet służy
u innego gospodarza i ma najwyżej piętnaście lat .

– I nic się jej nie stało?

– Opaliła sobie chustkę i trochę włosów. Idąc tu
widziałem ją; skrobała przed sienią kartofle i coś sobie
nuciła fałszywym głosem. Chciałem jej wyrazić moje
uznanie, nagle jednak przyszły mi na myśl: jej dziki
zapał i mój rozsądny takt wobec cudzego nieszczęścia,
i… taki mnie wstyd ogarnął, że nie śmiałem do niej
przemówić ani wyrazu.



My już tacy!… – dodał i począł szpicrózgą ścinać
rosnące przy drodze badyle.

Na niebie zaczęły się pokazywać gwiazdy i chłodny
wiatr przyniósł od stawu rechotanie żab i kwilenie
zabierających się do snu ptaków wodnych. Zwykle o tej
porze obaj układaliśmy projekta na przyszłość, lecz dziś
żaden ust nie otworzył. Za to zdawało mi się, że dokoła
nas szepczą krzaki:

– Wy już tacy!…



Z legend dawnego Egiptu

Patrzcie, jak marne są ludzkie nadzieje wobec porządku
świata; patrzcie, jak marne są wobec wyroków, które
ognistymi znakami wypisał na niebie Przedwieczny!…

Stuletni Ramzes, potężny władca Egiptu, dogorywał.
Na pierś mocarza, przed którego głosem pół wieku
drżały miliony, padła dusząca zmora i wypijała mu
krew z serca, siłę z ramienia, a chwilami nawet
przytomność z mózgu. Leżał, jak powalony cedr, wielki
faraon na skórze indyjskiego tygrysa, okrywszy nogi
triumfalnym płaszczem króla Etiopów. A surowy nawet
dla siebie, zawołał najmędrszego lekarza ze świątyni
w Karnakn i rzekł:

– Wiem, że znasz tęgie lekarstwa, które albo zabijają,
albo od razu leczą. Przyrządź mi jedno z nich, właściwe
mojej chorobie, i niech mi się to raz skończy… tak albo
owak .

Lekarz wahał się.

– Pomyśl, Ramzesie – szepnął – że od chwili twego
zstąpienia z wysokich niebios Nil wylewał już sto razy;
mogęż ci zadać lekarstwo, niepewne nawet dla
najmłodszego z twoich wojowników?

Ramzes aż usiadł na łożu.

– Muszę być bardzo chory – zawołał – kiedy ty,
kapłanie, ośmielasz się dawać mi rady! Milcz i spełnij,
com kazał. Żyje przecież trzydziestoletni wnuk mój
i następca, Horus. Egipt zaś nie może mieć władcy,
któryby nie dosiadł wozu i nie dźwignął oszczepu.



Gdy kapłan drżącą ręką podał mu straszne lekarstwo,
Ramzes wypił je, jak spragniony pije kubek wody;
potem zawołał do siebie najsłynniejszego astrologa
z Tebów i kazał szczerze opowiedzieć, co tam pokazują
gwiazdy.

– Saturn połączył się z księżycem – odparł mędrzec –
co zapowiada śmierć członka twojej dynastii, Ramzesie.
Źle zrobiłeś, pijąc dzisiaj lekarstwo, bo puste są ludzkie
plany wobec wyroków, które na niebie zapisuje
Przedwieczny.

– Naturalnie, że gwiazdy zapowiedziały moją śmierć –
odparł Ramzes. – I kiedyż to może nastąpić? – zwrócił
się do lekarza.

– Przed wschodem słońca, Ramzesie, albo będziesz
zdrów jak nosorożec, albo twój święty pierścień znajdzie
się na ręku Horusa.

– Zaprowadźcie – rzekł Ramzes cichnącym już głosem
– Horusa do sali faraonów; niech tam czeka na moje
ostatnie słowa i na pierścień, ażeby w sprawowaniu
władzy ani na chwilę nie było przerwy.

Zapłakał Horus (miał on serce pełne litości) nad
bliską śmiercią dziada; ale że w sprawowaniu władzy
nie mogło być przerwy więc poszedł do sali faraonów,

otoczony liczną zgrają służby.

Usiadł na ganku, którego marmurowe schody biegły
w dół, aż do rzeki i, pełen nieokreślonych smutków,

przypatrywał się okolicy.

Właśnie księżyc, przy którym tliła się złowroga
gwiazda Saturn, złocił spiżowe wody Nilu, na łąkach
i ogrodach malował cienie olbrzymich piramid i na kilka



mil wokoło oświetlał całą dolinę. Mimo późnej nocy,
w chatach i gmachach płonęły lampy, a ludność pod
otwarte niebo wyszła z domów. Po Nilu snuły się łódki
gęsto, jak w dzień świąteczny; w palmowych lasach,
nad brzegami wody, na rynkach, na ulicach i obok
pałacu Ramzesa falował niezliczony tłum. A mimo to,
była cisza taka, że do Horusa dolatywał szmer wodnej
trzciny i jękliwe wycie szukających żeru hien.

– Czemu oni tak się gromadzą? – spytał Horus
jednego z dworzan, wskazując na niezmierzone łany
głów ludzkich.

– Chcą w tobie, panie, przywitać nowego faraona
i z twoich ust usłyszeć o dobrodziejstwach, jakie im
przeznaczyłeś.

W tej chwili pierwszy raz o serce księcia uderzyła
duma wielkości, jak o stromy brzeg uderza nadbiegające
morze.

– A tamte światła co znaczą? – pytał dalej Horus.

– Kapłani poszli do grobu twej matki, Zefory, ażeby
zwłoki jej przenieść do faraońskich katakumb.

W sercu Horusa ma nowo zbudził się żal po matce,
której szczątki – za miłosierdzie, okazywane
niewolnikom – srogi Ramzes pogrzebał między
niewolnikami.

– Słyszę rżenie koni – rzekł Horus, nasłuchując – kto
wyjeżdża o tej godzinie?

– Kanclerz, panie, kazał przygotować gońców
po twojego nauczyciela, Jetrona.

Horus westchnął na wspomnienie ukochanego
przyjaciela, którego Ramzes wygnał z kraju za to,



że w duszy wnuka i następcy szczepił odrazę do wojen,
a litość dla uciśnionego ludu.

– A tamto światełko za Nilem?…

– Tamtym światłem, o Horusie! – odparł dworzanin –
pozdrawia cię z klasztornego więzienia wierna Berenika.
Już arcykapłan wysłał po nią łódź faraońską; a gdy
święty pierścień błyśnie na twojej ręce, otworzą się
ciężkie drzwi klasztorne, i powróci do ciebie, stęskniona
i kochająca.

Usłyszawszy takie słowa, Horus już o nic nie pytał;
umilkł i zakrył oczy ręką.

Nagle syknął z bólu. – Co ci jest, Horusie?

– Pszczoła ukąsiła mię w nogę – odparł pobladły
książę. Dworzanin przy zielonawym blasku księżyca
obejrzał mu nogę.

– Podziękuj Ozyrysowi – rzekł – że to nie pająk,
których jad o tej porze bywa śmiertelny.

O! jakże marne są ludzkie nadzieje wobec
niecofnionych wyroków…

W tej chwili wszedł wódz armii i, skłoniwszy się
Horusowi, powiedział:

– Wielki Ramzes, czując, że mu już stygnie ciało,
wysłał mnie do ciebie z rozkazem: „Idź do Horusa,
bo mnie niedługo na świecie, i spełniaj jego wolę, jak
moją spełniałeś. Choćby kazał ci ustąpić Górny Egipt
Etiopom i zawrzeć z tymi wrogami braterski sojusz,
wykonaj to, gdy mój pierścień ujrzysz na jego ręce;
bo przez usta władców mówi nieśmiertelny Ozyrys”.



– Nie oddam Egiptu Etiopom – rzekł książę – ale
zawrę pokój, bo mi żal krwi mego ludu; napisz zaraz
edykt i trzymaj w garści konnych gońców, aby, gdy
błysną pierwsze ognie na cześć moją, polecieli w stronę
południowego słońca i zanieśli łaskę Etiopom. I napisz
jeszcze drugi edykt, że od tej godziny aż do końca
czasów żadnemu jeńcowi nie ma być wyrywany język
z ust jego na polu bitwy. Tak powiedziałem…

Wódz upadł na twarz, a potem cofnął się, aby pisać
rozkazy; książę zaś polecił dworzaninowi znowu
obejrzeć swoją ranę, gdyż bardzo go bolała.

– Trochę spuchła ci noga, Horusie – rzekł dworzanin. –
Cóżby się stało, gdyby zamiast pszczoły ukąsił cię
pająk!…

Teraz wszedł do sali kanclerz państwa, i skłoniwszy
się księciu, mówił:

– Potężny Ramzes, widząc, że już mu się wzrok
zaćmiewa, odesłał mnie do ciebie z rozkazem: „Idź
do Horusa i ślepo spełniaj jego wolę. Choćby ci kazał
spuścić z łańcucha niewolników, a lud obdarować
wszystką ziemią, uczynisz to, gdy zobaczysz na jego ręce
mój święty pierścień, bo przez usta władców mówi
nieśmiertelny Ozyrys”.

– Tak daleko nie sięga serce moje – rzekł Horus. – Ale
zaraz napisz mi edykt, jako ludowi zniża się czynsz
dzierżawny i podatki o połowę, a niewolnicy będą
mieli trzy dni na tydzień wolne od pracy i bez wyroku
sądowego nie będą bici kijem po grzbietach. I jeszcze
napisz edykt, odwołujący z wygnania niego
nauczyciela, Jetrona, który jest najmędrszym
i najszlachetniejszym z Egipcjan. Tak powiedziałem…



Kanclerz upadł na twarz, lecz nim zdążył cofnąć się
dla napisania edyktów, wszedł arcykapłan.

– Horusie – rzekł – lada chwila wielki Ramzes odejdzie
do państwa cieniów, i serce jego na nieomylnej szali
zważy Ozyrys. Gdy zaś święty pierścień faraonów
błyśnie na twojej ręce, rozkazuj, a słuchać cię będę,
choćbyś obalić miał cudowną świątynię Amona,
bo przez usta władców mówi nieśmiertelny Ozyrys.

– Nie burzyć – odparł Horus – ale wznosić będę nowe
świątynie i zwiększać skarbiec kapłański. Żądam tylko,
abyś napisał edykt o uroczystym przewiezieniu zwłok
matki mojej Zefory do katakumb, i drugi edykt…
o uwolnieniu ukochanej Bereniki z klasztornego
więzienia. Tak powiedziałem…

– Mądrze poczynasz – odparł arcykapłan. –

Do spełnienia tych rozkazów wszystko już
przygotowane, a edykty zaraz napiszę; gdy ich dotkniesz
pierścieniem faraonów, zapalę tę oto lampę, aby
zwiastowała ludowi łaski, a twojej Berenice wolność
i miłość.

Wszedł najmędrszy lekarz z Karnaku.

– Horusie – rzekł – nie dziwi mnie twoja bladość,
gdyż Ramzes, dziad twój, już kona. Nie mógł znieść
potęgi lekarstwa, którego mu dać nie chciałem, ten
mocarz nad mocarze. Został więc przy nim tylko
zastępca arcykapłana, aby, gdy umrze, zdjąć święty
pierścień z jego ręki i tobie go oddać na znak
nieograniczonej władzy. Ale ty bledniesz coraz mocniej,
Horusie?… – dodał.

– Obejrzyj mi nogę – jęknął Horus i upadł na złote
krzesło, którego poręcze wyrzeźbione były w formę



głów jastrzębich.

Lekarz ukląkł, obejrzał nogę i cofnął się przerażony.

– Horusie – szepnął – ciebie ukąsił pająk bardzo
jadowity.

– Miałżebym umrzeć?… w takiej chwili?… – spytał
ledwie dosłyszanym głosem Horus.

A później dodał:

– Prędkoż to może się stać?… powiedz prawdę…

– Nim księżyc schowa się za tę oto palmę…

– Ach, tak!… A Ramzes długo jeszcze żyć będzie?… –
Czy ja wiem?… Może już niosą ci jego pierścień. W tej
chwili weszli ministrowie z gotowymi edyktami. –

Kanclerzu! – zawołał Horus, chwytając go za rękę – czy,
gdybym zaraz umarł, spełnilibyście moje rozkazy?…

– Dożyj, Horusie, wieku twego dziada! – odparł
kanclerz. – Lecz gdybyś nawet zaraz po nim stanął przed
sądem Ozyrysa, każdy twój edykt będzie wykonany,
byleś go dotknął świętym pierścieniem faraonów.

– Pierścieniem! – powtórzył Horus – ale gdzie on
jest?…

– Mówił mi jeden z dworzan – szepnął naczelny wódz
– że wielki Ramzes już wydaje ostatnie tchnienie.

– Posłałem do mego zastępcy – dodał arcykapłan –
aby natychmiast, gdy Ramzesowi serce bić przestanie,
zdjął pierścień.

– Dziękuję wam!… – rzekł Horus. – Żal mi… ach, jak
żal… Ale przecież nie wszystek umrę… Zostaną po mnie
błogosławieństwa, spokój, szczęście ludu, i… moja



Berenika odzyska wolność… Długo jeszcze?… – spytał
lekarza.

– Śmierć jest od ciebie na tysiąc kroków żołnierskiego
chodu – odparł smutno lekarz.

– Nie słyszycież, nikt stamtąd nie idzie?… – mówił
Horus.

Milczenie.

Księżyc zbliżał się do palmy i już dotknął pierwszych
jej liści; miałki piasek cicho szeleścił w klepsydrach.

– Daleko?… – szepnął Horus.

– Osiemset kroków – odparł lekarz – nie wiem,

Horusie, czy zdążysz dotknąć wszystkich edyktów
świętym pierścieniem, choćby ci go zaraz przynieśli…

– Podajcie mi edykty – rzekł książę, nasłuchując, czy
nie biegnie kto z pokojów Ramzesa. – A ty, kapłanie –
zwrócił, się do lekarza – mów, ile mi życia zostaje, abym
mógł zatwierdzić przynajmniej najdroższe mi zlecenia.

– Sześćset kroków – szepnął lekarz.

Edykt o zmniejszeniu czynszów ludowi i pracy
niewolnikom wypadł z rąk Horusa na ziemię.

– Pięćset…

Edykt o pokoju z Etiopami zsunął się z kolan księcia.

– Nie idzie kto?…

– Czterysta… – odpowiedział lekarz.

Horus zamyślił się, i… spadł rozkaz o przeniesieniu
zwłok Zefory.

– Trzysta…



Ten sam los spotkał edykt o odwołaniu Jetrona
z wygnania.

– Dwieście…

Horusowi zsiniały usta. Skurczoną ręką rzucił
na ziemię edykt o niewyrywaniu języków wziętym
do niewoli jeńcom, a zostawił tylko… rozkaz
oswobodzenia Bereniki.

– Sto…

Wśród grobowej ciszy usłyszano stuk sandałów.

Do sali wbiegł zastępca arcykapłana. Horus wyciągnął
rękę.

– Cud!… – zawołał przybyły. – Wielki Ramzes
odzyskał zdrowie… Podniósł się krzepko z łoża
i o wschodzie słońca chce jechać na lwy… Ciebie zaś,
Horusie, na znak łaski, wzywa, abyś mu towarzyszył…

Horus spojrzał gasnącym wzrokiem za Nil, gdzie
błyszczało światło w więzieniu Bereniki, i dwie łzy,
krwawe łzy, stoczyły mu się po twarzy.

– Nie odpowiadasz, Horusie?… – spytał zdziwiony
posłaniec Ramzesa.

– Czyliż nie widzisz, że umarł?… – szepnął najmędrszy
lekarz z Karnaku.

Patrzcie tedy, że marne są ludzkie nadzieje wobec
wyroków, które Przedwieczny ognistymi znakami
wypisuje na niebie.



Michałko

Roboty przy kolei skończono. Zarządzający wypłacił,
komu co należało, oszukał kogo można, i ludzie poczęli
rozchodzić się gromadami, każdy do swojej wsi.

Koło karczmy, co stała przy plancie, do południa było
gwarno. Jeden obwarzankami napełniał kobiałkę, drugi
kupował wódkę do domu, inny upijał się na miejscu.
Potem porobili zawiniątka z grubych płacht
i zawiesiwszy je przez ramiona, odeszli, wołając: –

Bywaj zdrów, durny Michałku!…

A on został. Został na szarym polu i nie patrzył nawet
za swoimi, tylko na błyszczące szyny, co biegły aż tam,

het! nie wiadomo gdzie. Wiatr rozrzucał mu ciemne
włosy, rozwiewał białą parciankę i z daleka przynosił
ostatnią zwrotkę pieśni odchodzących.

Wkrótce za krzakami jałowcu skryły się płachty,
parcianki i okrągłe czapki. W końcu i pieśń umilkła,
a on wciąż stał z założonymi rękoma, bo – nie miał
gdzie iść. Jak ten zając, co w tej oto chwili przeskakuje
szyny, tak on, chłopski sierota, gniazdo miał w polu,
a spiżarnię – gdzie Bóg da.

Za piaszczystym wzgórzem rozległo się gwizdanie,
zakłębił się dym i zaturkotało. Nadjechał roboczy pociąg
i zatrzymał się przed niewykończoną stacją. Otyły
maszynista i jego młodziutki pomocnik zeskoczyli
z lokomotywy i pobiegli do karczmy. Toż samo zrobili
brekowi. Został tylko inżynier, który przypatrywał się
zamyślony pustej okolicy i przysłuchiwał szmerowi
pary w kotle.



Chłop znał inżyniera, więc ukłonił mu się nisko,
do ziemi.

– A co ty, durny Michałku! cóż tutaj robisz? – zapytał
inżynier. – Nic, panie – odparł chłop. – Dlaczego nie
wracasz do wsi? – Nie mam po co, panie.

Inżynier zaczął nucić, a potem rzekł: – Jedź
do Warszawy. Tam zawsze znajdziesz robotę. – Kiedy nie
wiem, gdzie to. – Siadaj na wagon, to się dowiesz.

„Durny Michałko” skoczył na wagon, jak kot, i usiadł
na stosie kamieni.

– A pieniędzy trochę masz? – spytał inżynier. – Mam,

panie, rubla i czterdzieści groszy i złoty dziesiątkami…

Inżynier począł znowu nucić i oglądać się po okolicy,
a w lokomotywie wciąż warczało. Wreszcie z karczmy
wybiegła obsługa pociągu z butelkami i węzełkami.
Maszynista i jego pomocnik siedli na lokomotywę –
i ruszono.

O jaką milę drogi stąd, na zakręcie, ukazały się dymy
i wieś uboga, zbudowana między błotami. Na jej widok
Michałko ożywił się. Zaczął się śmiać, wołać (choćby go
nie usłyszano z takiej odległości), machać czapką…
Aż jadący na wysokim koźle brekowy ofuknął go: –
A ty się czego wychylasz? Jeszcze zlecisz i diabli cię
wezmą… – Bo to nasza wieś, panie, o, tam, o!… – No,
więc kiedy wasza, to siedź spokojnie – odparł brekowy.

Michałko usiadł spokojnie, jak mu kazano. Tylko
że go coś bardzo nudziło w sercu, więc zaczął mówić
pacierz. Ach! jakżeby on wrócił do swojej wsi, z gliny
i słomy ulepionej, tam między błota! Ale nie miał
po co. Choć go nazywali „durnym”, tyle przecie



rozumiał, że na świecie mniej przymiera się z głodu
i łatwiej o nocleg, aniżeli we wsi. O! na świecie chleb
jest bielszy, na mięso można choć popatrzeć, domów
więcej i ludzie nie tacy mizerni, jak u nich.

Wymijali stację za stacją, zatrzymując się tu dłużej,
tam krócej. O zachodzie słońca kazał inżynier dać
chłopu jeść, a on za to – do nóg mu się ukłonił.

Wjechali w nową całkiem okolicę. Nie było tu
rozlewających się bagien, ale wzgórzyste pola, kręte
i szybko płynące rzeczki. Znikły kurne chaty i stodoły
plecione z wici, a ukazały się piękne dwory i murowane
budynki, lepsze, niż u nich kościoły albo karczmy.

Nocą stanęli pod miastem, zbudowanym na górze.
Zdawało się, że domy włażą jeden na drugi,
a w każdym tyle światła, co gwiazd na niebie. Na stu
pogrzebach nie zobaczyłby tylu świec, co w tym
mieście… Grało coś bardzo pięknie, ludzie chodzili
tłumem, śmiejąc się i rzechocząc, choć już była taka noc
wielka, że we wsi słyszałbyś tylko wołanie puszczyka
i ujadanie strwożonych psów.

Michałko nie zasnął. Inżynier kazał mu dać funt
kiełbasy i bułkę chleba, a potem – przepędzili go
na inny wagon, co wiózł piasek . Ale chłop nie kładł się,
tylko siedział w kuczki, jadł kiełbasę z chlebem, aż mu
oczy wyłaziły na wierzch, i myślał: – Nie bój się, jakie
to są dziwne rzeczy na świecie!…

Po kilkogodzinnym postoju, nad ranem, pociąg ruszył
i jechali truchtem. Na jednej stacji, wśród lasu,
zatrzymali się dłużej, a brekowy powiedział chłopu,
że inżynier pewnie wróci nazad, bo przyszła do niego
depesza.



Istotnie inżynier zawołał do siebie chłopa.

– Ja muszę jechać na powrót – rzekł. – A ty sam czy
puścisz się do Warszawy? – Bo ja wiem! – szepnął chłop.
– No, przecie nie zginiesz między ludźmi? – Komu ja
panie zginę, kiedy nie mam nikogo?…

Rzeczywiście, komu on miał zginąć!

– A więc jedź – mówił inżynier. – Tam, zaraz przy
stacji, budują nowe domy. Będziesz nosił cegłę i nie
umrzesz z głodu. Byleś się nie rozpił. Potem może być ci
lepiej. Na wszelki wypadek masz rubla.

Chłop wziął rubla, uścisnął inżynierowi kolana
i usiadł na swój wagon z piaskiem. Wnet ruszyli.

W drodze zapytał brekowego: – Daleko stąd, panie,
do naszej stacji? – Chyba ze czterdzieści mil. Czy ja
wiem. – A piechotą, panie, długo by szedł?… – Może
ze trzy tygodnie. Wreszcie nie wiem.

Niezmierny strach ogarnął chłopa. – Po co on puścił
się, nieszczęśliwy, tak daleko, że aż trzy tygodnie iść
potrzeba do domu!… W ich wsi opowiadano nieraz
o parobku, co go wicher porwał i prędzej, niż przeżegnać
się można, zaniósł i cisnął o dwie mile – już trupa. Czy
z nim nie stało się to samo? Czy ta maszyna ziejąca
ogniem, której boją się starzy ludzie, nie jest gorsza
od wichru?… A gdzie ona wyrzuci?

Na tę myśl schwycił się krawędzi wagonu i zamknął
oczy. Teraz uczuł jak go niesie, jak strasznie huczy, jak go
wiatr bije po twarzy i śmieje się: hu! hu! hu!… hi! hi!
hi!… Porwałaż go dopiero burza, porwała!… Tyle że nie
od matki, ani od ojca, ani od własnej chaty, tylko z pola
sierotę. Rozumiał, że jest z nim coś niedobrze, ale – cóż



na to poradzić? Źle mu jest, gorzej mu pewnie będzie,
lecz że już było źle, gorzej i najgorzej, więc otworzył
oczy i puścił się wagonu. Taka wola Boska. Od tego on
przecie biedny chłop, żeby dźwigał nędzę na karku,
a w sercu obawę i żal.

Lokomotywa przeraźliwie zagwizdała. Michałko
spojrzał przed siebie i, zobaczywszy z daleka jakby las
domów, zasnutych płachtą dymu: – Czy to pali się
gdzie? – zapytał brekowego. – To Warszawa…

Chłopa znowu ścisnęło za piersi. – Jak on tam ośmieli
się wejść w ten dym?

Stacja. Michałko wysiadł. Pocałował brekowego
w rękę i, rozejrzawszy się, poszedł zwolna do sklepu,
gdzie na szyldach wymalowane były kufle
z czerwonym piwem i zielona wódka we flaszkach. Nie
ciągnęła go tam pijatyka, ale co innego. Za szynkiem
widać było murujący się dom, a przed sklepem stali
mularze. Więc przypomniał sobie radę inżyniera
i poszedł zapytać o robotę.

Mularze, chwaty chłopcy, powalani wapnem i cegłą,
sami go zaczepili. – A cóżeś ty za jeden?… A skądeś to?…
Jak twojej matce na imię?… Kto ci taką czapkę uszył?…

Jeden ciągnął go za rękaw, drugi mu czapkę wbił
na oczy. Parę razy obrócili go w kółko, tak że nie
wiedział już, skąd przyszedł. – Skądżeś to chłopaku?… –
Z Wilczołyków, panie! – odparł Michałko.

Ale że mówił śpiewającym głosem i miał minę
bardzo zakłopotaną, więc mularze poczęli się chórem
śmiać.



On stał między nimi i choć go trochę sponiewierali,
śmiał się także. – To ci dopiero wesoły naród, nie bój
się! – myślał.

Ten jego śmiech i uczciwa mina przejednały mu ludzi.
Uspokoili się, zaczęli go wypytywać. A gdy powiedział,
że szuka roboty, kazali mu iść za sobą.

– Głupi bestia, ale zdaje się, że dobry chłopak –
mówił jeden z majstrów. – Trza go wziąć – dodał drugi.
– A wkupisz się ty? – pytał Michałka czeladnik . – Kiedy
nie wiem, jak? – Postawisz garniec wódki – dodał drugi.

– Albo dostaniesz basarunek – wtrącił trzeci
ze śmiechem.

Po namyśle chłop odparł: – Jużci wolę dostać, niż
dawać…

Mularzom się i to podobało. Wsunęli mu znowu parę
razy czapkę na oczy, ale ani upominali się o wódkę, ani
mu nie sprawili basarunku.

Tak zabawiając się zaszli na miejsce i wzięli się
do roboty. Majstrowie wleźli na wysokie rusztowania,
a dziewuchy i wyrostki zaczęły cegłę nosić.
Michałkowi, jako nowotnemu, kazano przerabiać gracą
wapno z piaskiem.

Tym sposobem zaciągnął się do mularki.

Na drugi dzień dali mu do pomocy dziewuchę tak
ubogą, jak on. Za całe odzienie miała starą chustkę,
dziurawą spódnicę i koszulinę – pożal się Boże. Nie była
wcale ładna. Miała śniadą i chudą twarz, nos krótki
i zadarty i niskie czoło. Ale Michałko nie był wybredny.
Ledwie stanęła przy nim z gracą, zaraz nabrał do niej
ciekawości, jak zwyczajnie chłop do dziewuchy. A kiedy



spojrzała na niego spod wypłowiałej chustki, uczuł,
że mu jakoś ciepło we środku. Nawet ośmielił się tak
że do niej zagadał.

– Skądeście to? Z dalekaście od Warszawy? Dawno
robicie z mularzami?

O takie ją tam rzeczy wypytywał, mówiąc wy. Ale
że ona zaczęła mu mówić ty, więc i on jej ty. – Nie męcz
się – mówił – już ja zrobię i za ciebie i za siebie.

I robił sprawiedliwie, aż się z niego pot lał
strumieniami; a dziewczyna tylko suwała gracą
po wierzchu wapna tam i na powrót .

Od tej pory chodzili dwójką przez cały dzień, zawsze
razem i zawsze sami. Niekiedy łączył się z nimi jeden
czeladnik . Dziewusze nawymyślał, z chłopa nakpił
i tyle. Wieczorem zaś Michałko zostawał spać
w murującym się domu, bo nie miał gdzie, a jego
towarzyszka szła w miasto, razem z innymi i z owym
czeladnikiem, który jej wciąż wymyślał, a czasem i dał
w kark .

– Czegoś nie lubi dziewuchy – mówił sobie Michałko.
– Ale trudna rada! Od tego przecie jest czeladnik, żeby
nas poszturgiwał…

Za to on sam starał się jej wynagradzać krzywdę, jak
umiał. Robił wciąż za siebie i za nią. Na śniadanie
dzielił się z nią chlebem, a na obiad kupował jej
barszczu za pięć groszy, bo dziewucha prawie nigdy nie
miała pieniędzy.

Gdy przeznaczyli ich do noszenia cegieł na górę, chłop
nie mógł już wyręczać swojej przyjaciółki, bo jej
pilnowali majstrowie. Ale po giętkich rusztowaniach



chodził za nią krok w krok, a jak się bał, ażeby nie
potknęła się i żeby cegły jej nie przywaliły!

Widząc taką troskliwość chłopa, ów zł czeladnik drwił
sobie i pokazywał go innym. Inni się także śmieli
i krzyczeli na Michałka z góry: – Na, głupi, na!…

Raz w południe odwołał czeladnik dziewkę na bok,
czegoś od niej chciał, nawet poturbował ją mocniej, niż
zwykle. Po tej rozmowie, spłakana, przyszła
do Michałka, pytając, czy nie ma pożyczyć jej
dwudziestu groszy.

Czego by on dla niej nie miał! Więc prędko rozwiązał
węzełek, gdzie były pieniądze, przywiezione jeszcze
ze stacji i dał jej żądaną sumę.

Dziewucha odniosła dwadzieścia groszy czeladnikowi
i od tej pory nie było prawie dnia, ażeby jej chłop nie
pożyczał na wieczne oddanie. A kiedy zapytał raz
nieśmiało: – Na co ty dajesz pieniądze temu
piekielnikowi? – A bo już tak! – odparła.

Jednego dnia czeladnik pokłócił się z pisarzem i rzucił
robotę. Nie dosyć, że sam rzucił, ale jeszcze kazał
dziewczynie, jakby jakiej słudze, zrobić to samo – i iść
za nim. Dziewczyna zawahała się. Lecz gdy pisarz
pogroził, że jeżeli nie dotrzyma do wieczora, to nie
zapłaci jej za cały tydzień – wzięła się znowu do cegieł.
Prostemu człowiekowi miły jest przecie grosz, jeszcze
zapracowany tak krwawo.

Czeladnik wpadł w złość. – Idziesz, psia wiaro –
krzyczał – czy nie idziesz?

– Jakże pójdę, kiedy mi nie chcą zapłacić. Dobrze
by było za tego rubla spódniczynę sobie przynajmniej



kupić…

– No – wrzasnął czeladnik – to terazże mi się na oczy
nie pokazuj, progu nie przestąp, bo cię na śmierć
zabiję!…

I poszedł ku miastu.

Wieczorem, jak zwykle, mularze rozbiegli się.
W nowym domu został na nocleg Michałko i –

dziewucha. – Nie idziesz? – spytał ją chłop zdziwiony. –
Gdzież pójdę, kiedy powiedział, że mnie wygna…

Teraz dopiero Michałko zaczął się czegoś domyślać. –
Toś ty z nim siedziała? – rzekł z odcieniem żalu w głosie.
– A jużci – szepnęła zawstydzona. – I jemuś wszystek
swój zarobek oddawała, choć cię bijał?… – A ino… –
Po cóżeś ty tak paskudnie robiła? – Bom go lubiła –
odparła cicho dziewka, kryjąc się między słupy
rusztowań.

Chłopu stało się tak, jakby go kto nożem kolnął. Nie
darmo ludzie śmieli się z niego!…

Michałko przysunął się do dziewki. – Ale teraz nie
będziesz go lubić? – zapytał. – Nie – odparła – i zaczęła
rzewnie płakać. – Ino mnie będziesz lubić? – Tak .

– Ja cię nie będę rozbijał, ani twoich pieniędzy
zabierał. – Jużci prawda. – Ze mną będzie ci łacniej…

Dziewucha nie odpowiadała nic, tylko płakała jeszcze
mocniej i trzęsła się.

Noc była chłodna i wilgotna. – Zimno ci? – spytał
chłop. – Zimno.

Posadził ją na kupie cegieł szlochającą. Zdjął
parciankę i otulił dziewuchę, a sam został w jednej



koszuli. – Nie płacz!… nie płacz! – mówił. – Tylko jedną
noc przesiedzisz tak . Masz przecie rubla, to jutro
wynajmiemy za niego stancję, a spódniczynę ja sam
kupię ci za swoje. Ino nie płacz…

Ale dziewucha nie zważała na to, co mówił Michałko.
Podniosła głowę i słuchała. Zdawało się jej, że z ulicy
dolatuje odgłos znajomych kroków. Stąpanie zbliżało
się. Jednocześnie ktoś zaczął gwizdać i wołać: – Chodź
do domu… Ty!… Gdzie tam jesteś? – Tu jestem! –
zawołała dziewucha, zrywając się.

Wybiegła na ulicę, gdzie stał czeladnik . – Tu jestem –
powtórzyła. – A pieniądze masz? – spytał czeladnik . –
Mam! O, tu… Naści! – rzekła, podając mu rubla.

Czeladnik schował rubla do kieszeni. Potem schwycił
dziewkę za włosy i zaczął ją bić, mówiąc: – A na drugi
raz słuchaj się, bo cię na próg nie puszczę… Rublem się
nie wykupisz… A słuchaj!… a słuchaj! – powtarzał,
okładając ją pięściami. – O, dla Boga… – wołała
dziewka. – A słuchaj!… A słuchaj, co ci każę…

Nagle puścił dziewuchę, czując, że go ujęła za kark
potężna ręka. Z trudnością odwrócił głowę i zobaczył
roziskrzone oczy Michałka.

Czeladnik był chwat, więc grzebnął Michałka pięścią
w łeb, aż mu w uszach zadzwoniło. Ale chłop nie
popuścił mu karku. Owszem ścisnął jeszcze lepiej.

– A uduś mnie, ty złodziejski portrecie… to zobaczysz!
– stęknął chrapliwym głosem czeladnik . – To jej nie bij –
rzekł chłop. – Nie będę – mruknął i wysadził język .

Michałek otworzył garść, a czeladnik aż się potoczył.
Złapał kilka razy powietrza, a potem przemówił: – Kiedy



nie chce, żebym ją bił, to niech za mną nie chodzi. Lubi
mnie, to i owszem, ale ja biję, bo mam taki obyczaj…
Co mi po dziewce, żeby jej walić nie można?… Niech
idzie na złamanie karku… – To pójdzie… Wielka rzecz! –
odparł chłop.

Ale dziewucha złapała go za ręce. – Daj ty już spokój!
– mówiła do Michałka, drżąc i ściskając go – nie mieszaj
się między nas…

Chłop oniemiał.

– A ty chodź do domu – rzekła do czeladnika, biorąc
go pod ramię – co cię tam ma kto poniewierać
na ulicy!…

Czeladnik wyrwał się jej i rzekł ze śmiechem: – Idź
sobie do niego! On cię nie będzie bił… On ci przecie
pieniądze dawał…

– Iii!… daj mi tam spokój… – ofuknęła dziewucha
i poszła naprzód.

– Widzisz, z taką babą jak z psem! – rzekł czeladnik,
wskazując ręką na dziewuchę: – wal ją, a ona za tobą
w ogień pójdzie…

I zniknął. Tylko w ciszy nocnej rozlegał się jego
złośliwy śmiech.

Chłop stał, spoglądał za nimi, przysłuchiwał się.
Następnie wrócił między rusztowania i patrzył na to
miejsce, gdzie jeszcze przed chwilą siedziała dziewucha.
W głowie czuł zamęt, a piersiami nie mógł tchu złapać.
Ledwie co powiedziała mu, że tylko jego będzie lubić –
i zaraz odeszła. Dopiero co on był tak szczęśliwy, tak mu
tu było dobrze z żyjącą istotą, jeszcze z dziewuchą,
a teraz – jak pusto i smutno!…



Dlaczego ona odeszła?… Jużci dlatego, że taka jej
wola, tak jej się podobało… Cóż on na to poradzi,
chociaż jest dobry i silny? Pomimo wszystkiego
szanował jej przywiązanie do czeladnika i nie gniewał
się, że daną mu obietnicę złamała, nie myślał narzucać
gwałtem swoich uczuć. Ale pomimo to tak mu jej było
żal, tak było żal…

Wyżartymi przez wapno rękami otarł oczy i podniósł
swoją parciankę, rozrzuconą na stosie cegieł i jeszcze
jakby ciepłą. Wyszedł znowu na ulicę, postał tam. Nic
nie widać, tylko wśród mgły połyskują czerwone
ogniki latarń. Wrócił między chłodne mury i legł
na ziemi. Ale zamiast spać, wzdychał ciężko, samotny,
tęskniący za swoją dziewuchą. Za swoją, bo ona przecie
sama powiedziała mu, że tylko jego będzie lubić.

Nazajutrz wziął się chłop, jak zwykle, do roboty. Ale
szła mu niesporo. Był znużony, a i ten budynek jakoś
mu obmierzł. Gdzie stąpił, czego nie dotknął,
na co spojrzał, wszystko przypominało mu dziewuchę
i gorzki zawód. Ludzie także kpili z niego i wołali: –
A co, głupi Michałku, prawda, że drogie dziewki
w Warszawie?

Drogie – bo drogie! Chłop wydał na swoją wszystkie
oszczędności, przymierał z głody, nic sobie nie sprawił,
nie miał z niej żadnej pociechy i jeszcze go tak brzydko
opuściła. Źle mu tu było, wstyd. Więc gdy usłyszał,
że w Warszawie lepiej płacą pomocnikom murarskim,

wybrał się tam po raz pierwszy.

Szedł za jednym czeladnikiem, który obiecał
zaprowadzić go na ulicę, gdzie najwięcej stawiają
domów.



Wybrali się wczesnym rankiem i tęgi kawał czasu
sunęli się do Wisły. Michałko, kiedy zobaczył most,
aż gębę otworzył. Na tę chwilę i dziewucha wywietrzała
mu z głowy.

Przy budce strażniczej zawahał się. Potem dziwił się
łazienkom i berlinkom, że nie tonęły na wodzie, choć
wielkie, a potem nie mógł dać wiary, że cały most był –
z czystego żelaza. – Musi w tym być jakieś złodziejstwo
– mówił do siebie. – Tyle żelaza, to chyba na świecie nie
ma.

Tak sobie szli, czeladnik i Michałko, jeden za drugim,

przez most, przez Nowy Zjazd, przez ulicę. Koło Zamku
Michałko zdjął czapkę i przeżegnał się, myśląc, że to
kościół. Przed Bernardynami mało go omnibus nie
rozjechał. Przed figurą Matki Boskiej obok
Dobroczynności chciał uklęknąć i mówić pacierz, tak
że ledwie odciągnął go czeladnik .

Na ulicach hałas, powozów szeregi, ludzi tłum.

Michałko jednym ustępował z drogi, na innych wpadał
i aż bladł ze strachu, żeby go nie przejechali. W końcu
w głowie mu się na szczęt zamąciło i – zgubił
czeladnika. – Panie!… panie! – począł krzyczeć
zrozpaczony i pędem biegł przez ulicę.

Ktoś go zatrzymał, mówiąc: – Cicho ty, sobaka!… Tu
krzyczeć nie wolno! – A bo mi mój pan zginął. – Jaki
pan? – Czeladnik murarski.

– Oto pan!… A gdzież tobie potrzeba? – Tam, gdzie
dom murują… – Jaki dom? – Taki… z cegły – odparł
chłop. – Ot głupi!… No, to i tutaj dom murują…
I tam!… I tu! – Kiedy nie widzę…



Wzięto go za ramię i zaczęto pokazywać. – O, patrz! Tu
jeden dom budują… Tam drugi. – Aha! ha! – rzekł
Michałko i poszedł do tego drugiego, bo nie trzeba było
przebiegać przez ulicę.

Dobrawszy się na miejsce, zapytał o czeladnika. Tu go
jednak nie znalazł, więc wskazano mu inny dom. Ale
i tam o czeladniku Nastazym nie słyszało; musiał przeto
chłop iść dalej. Tym sposobem obiegł kilka ulic
i obejrzał kilkanaście rozpoczętych budowli, pytając
w duchu: gdzie mieszkają ci ludzie, co im dopiero teraz
domy murują.

Stopniowo oddalał się od środka miasta. Gwar
uliczny słabnął, przechodnie ukazywali się rzadziej,
powozów prawie nie było. Za to liczba rusztowań,
stosów cegieł i czerwonych murów powiększyła się.

Chłop stracił już nadzieję znalezienia czeladnika
i pomyślał o wyszukaniu roboty. Wstąpił do pierwszej
fabryki przy drodze, stanął między robotnikami
i patrzył. Czasami wmieszał się do rozmowy, albo komu
usłużył. Jednemu pomógł układać cegłę, drugiemu
podał szaflik, a tym, co gracowali wapno, powiedział,
że nie tak się robi, tylko tak . I zaraz pokazał, aż ochlapał
majstra od stóp do głów.

– Co się tu kręcisz kundlu jakiś? – zapytał go pisarz. –
Roboty szukam, panie. – Tu nie ma dla ciebie roboty. –
Nie ma teraz, to może znajdzie się potem. A państwu
przecie nie ubędzie, jak któremu pomogę.

Pisarz, sprytna sztuka, zmiarkował, że chłop nie musi
pachnąć groszem. Wyjął swoją książeczkę, ołówek,
zaczął przekreślać, rachować – i w końcu przyjął



Michałka. Ludzie mówili, że zarabia na nim dwadzieścia
groszy dziennie.

W tej fabryce był chłop do jesieni. Z głodu nie umarł,
za nocleg nie zapłacił, ale też nawet butów sobie nie
kupił. Tyle tylko, że upił się parę razy przy świętej
niedzieli, jak wieprzak . Chciał nawet awanturę zrobić
w szynku, ale mu czasu zabrakło, bo go wyrzucili
za drzwi.

Dom rósł, jak rzeżucha. Jeszcze oficyn nie wykończyli
mularze, a już front był dachem obity, otynkowany,
oszklony i nawet ludzie zaczęli się sprowadzać.

W końcu września rozpadały się deszcze. Robotę
przerwano i pomocników odprawiono. W ich liczbie był
Michałko.

Pisarz z tygodnia na tydzień urywał mu coś z płacy,
mówiąc, że razem odda. Gdy zaś przyszedł obrachunek
ostateczny, chłop, choć niepiśmienny, zmiarkował, że go
chyba pisarz oszwabił. Dał mu trzy ruble, a należało się
z pięć albo i ze sześć.

Michałko wziął trzy ruble, zdjął czapkę i zaczął
skrobać się w głowę, przestępując z nogi na nogę. Ale
pisarz był tak zajęty swoją książeczką, że ledwie
w dziesięć pacierzy spostrzegł chłopa i spytał go
surowo: – No, czego jeszcze chcesz? – Musi, panie, mnie
się więcej należy – rzekł chłop z pokorą.

Pisarz zaczerwienił się. Wlazł na Michałka, potrącił go
piersiami i powiedział: – A paszport ty masz?… Coś ty
za jeden?…

Michałkowi zamknęło gębę; pisarz mówił dalej: – Ty
może myślisz sobie, żem ja cię nakręcił? – A ino. – Więc



chodź ze mną na policję, a ja ci tam dokumentnie
pokażę, żeś ty złodziej i obieżyświat…

Paszport i policja zaniepokoiły Michałka. Rzekł zatem:

– Niech tam moja krzywda będzie panu pisarzowi
na zdrowie!

I opuścił fabrykę. A że widać i pisarza nie bardzo
ciągnęło do policji, choć go tam znali, więc skończyło
się na strachu.

Chłop znalazł się teraz jak w czarnym polu. Minął
swoją ulicę, wszedł na drugą i trzecią, wszędzie
wstępując, gdzie zobaczył czerwone ściany i parę
słupów wbitych w ziemię. Ale roboty były już
ukończone albo kończyły się, a gdy pytał, czy go tu nie
przyjmą, nawet nie odpowiadano.

Przełaził tak jeden dzień i drugi, omijając stójkowych,
żeby go nie zaczepili o paszport . Garkuchni z ciepłą
strawą nie mógł znaleźć, więc żył kiszkami ze krwi
i słoniny, chlebem, śledziem, a popijał wódką. Wydał
już rubla, nie używszy nic dobrego. Sypiał pod oknami
i tęsknił za towarzystwem ludzkim, bo nie miał do kogo
gęby otworzyć.

Przyszła mu myśl, że może by lepiej wrócić do domu?
Więc pytał przechodniów: gdzie tu do kolei? Idąc za ich
wskazówkami trafił na kolej, ale – nie na swoją.
Zobaczył jakąś stację wielką, ludną i pełno domów
wokoło niej, a szyn ani śladu. Zmieszał się bardzo
i zląkł, nie wiedząc, co się stało. Aż mu dopiero jakaś
litościwa dusza wytłumaczyła, że są jeszcze trzy inne
koleje, ale – za Wisłą.

Teraz przypomniał sobie, że szedł tu przez most . Więc
przenocowawszy gdzieś w rowie, pytał się nazajutrz



o drogę do mostu. Opowiedzieli mu dokładnie: gdzie
trzeba iść prosto, gdzie na lewo, a gdzie na prawo i gdzie
skręcić. Zapamiętał sobie wszystko, ale jak zaczął iść
i skręcać, tak trafił do Wisły, a mostu nie znalazł.

Wrócił tedy ku miastu. Na nieszczęście deszcz zaczął
padać. Ludzie chowali się pod parasole, a kto parasola
nie miał, uciekał. Michałko nie śmiał na taką ulewę
zaczepiać przechodniów i pytać o drogę. W czasie
największej nawałnicy stanął pod murem skulony,
zziębnięty w swojej przemokłej parciance, i pocieszał się
tym, że deszcz choć umyje mu bose nogi.

I gdy stał tak pobladły, a z długich włosów woda
spływała mu za koszulę, zatrzymał się przed nim jakiś
pan. – A co to? ubogi?… – zapytał pan. – Nie. – Ale
dziesiątkę byś wziął? – Jakby pan dał, tobym wziął.

Pan dał mu złotówkę i odszedł mrucząc. Potem
znowu zatrzymał się, patrzył na chłopa, jakby wahał się,
ale nareszcie poszedł naprawdę.

Michałko trzymał w garści złotówkę i mówił
do siebie zdziwiony: – Nie bój się, jakie to tu są dobre
panowie!…

Wtem przyszło mu na myśl, że taki dobry pan może
by mu pokazał drogę do mostu… Ale – już było
za późno.

Noc nadeszła, zapalono latarnie i deszcz się wzmógł.
Chłop szukał ulic, gdzie było najciemniej. Skręcił raz
i drugi. Spostrzegł nowe budowle i nagle poznał ulicę,
na której przed kilkoma dniami pracował. Oto tu bryk
się kończy. Tu parkan. Tam skład węgli, a tam – jego
dom. W kilku oknach palą się światła, a przez otwartą
bramę widać niedokończone oficyny.



Chłop wszedł na podwórze. Gdzie jak gdzie, ale tu
sprawiedliwie należał mu się nocleg. Przecie on ten dom
budował.

– Hej! hej! a gdzie to? – krzyknął za nim od schodów
człowiek odziany w tęgi kożuch. Musiało już być
chłodno na dworze.

Michałko odwrócił się. – To ja – rzekł. – Idę spać
do piwnicy.

Człowiek w kożuchu oburzył się. – A cóż to
dziadowski hotel, żebyście noclegi odprawiali? – Ja tu
przecie robiłem całe lato – odparł zafrasowany chłop.

W sieni ukazała się stróżowa, niespokojna o męża.

– Co się tu dzieje? Kto to? Może złodziej? – pytała. – I,
nie. Tylko ten oto gada, że robił przy fabryce, więc mu
się tu nocleg należy. – Gdzież ja pójdę, kiedy tak leje?

Trafność tej uwagi uderzyła stróża. Jużci prawda,
gdzie on pójdzie, kiedy tak leje? – Ha – odparł – to
i zostań, kiedy tak leje. Ino niech ci się w nocy nie
zachce kraść. A jutro – mykaj skoro świt, żeby cię
gospodarz nie wypatrzył. Bo to bystry pan.

Michałko podziękował, poszedł do oficyn
i po omacku wlazł do znajomej piwnicy. Roztarł
skostniałe z zimna ręce, wykręcił zmoczoną parciankę
i legł na okruchach cegieł i na wiórach, które sobie
dawniej zniósł w to miejsce.

Gorąco mu nie było, owszem – nawet trochę chłodno
i mokro. Ale on od dziecka przywykł do nędzy, więc
na obecne niewygody wcale nie zważał. Gorzej go
nudziła myśl: co począć? Czy szukać roboty
w Warszawie, czy wracać do domu? Jeżeli szukać



roboty, to gdzie i jakiej? A jeżeli wracać do domu, to
którędy i po co?

Głodu nie obawiał się. Miał przecież dwa ruble,
a zresztą – alboż głód dla niego nowina?

– Ha, wola Boska! – szepnął. Przestał kłopotać się
jutrem i cieszył się dniem dzisiejszym. Na dworze deszcz
lał ciurkiem. Jakby to źle było spać dziś w rowie, a jak
porządnie jest tutaj!

I zasnął, zwyczajnie jak strudzony chłop, który, gdy
mu się co przyśni, to mówi, że go nawiedzały dusze. –
A jutro… Będzie, co Bóg da!

Z rana wypogodziło się, nawet błysnęło słońce.
Michałko jeszcze raz podziękował stróżowi za nocleg
i wyszedł. Był zupełnie rześki, choć mu się
od wczorajszego deszczu lepiły włosy, a parcianka
stężała jak skóra.

Chwilę postał przed bramą, namyślając się, gdzie iść:
w lewo, czy w prawo? Na rogu zobaczył otwarty szynk,
więc wstąpił na śniadanie. Wypił duży kielich wódki
i weselszy powlókł się w tę stronę, gdzie było widać
rusztowania. – Czy szukać roboty?… Czy wracać
do domu?… – myślał.

Wtem gdzieś niedaleko rozległ się huk podobny
do krótkiego grzmotu, potem drugi – głośniejszy. Chłop
spojrzał. O paręset kroków na prawo widać było szczyty
rusztowań, a nad nimi jakby czerwony dym…

Stało się coś niezwykłego. Michałka ogarnęła
ciekawość. Popędził w tamtą stronę, poślizgując się
i brnąc w kałużach.



Na niebrukowanej ulicy, gdzie stało ledwie parę
domów, kręcili się strwożeni ludzie. Krzyczeli
i pokazywali rękami na niewykończoną budowlę, przed
którą leżały deski, połamane słupy i świeże gruzy. Nad
wszystkim unosił się czerwony pył cegły.

Chłop przybiegł bliżej. Tam już zobaczył, co się
zdarzyło. Oto nowy dom upadł. Całą jedna ściana
rozsypała się od góry do dołu, a druga w większej
połowie. W poszczerbionych murach wisiały futryny,
a duże belki, przeznaczone do dźwigania sufitów,

opadły, pogięły się i potrzaskały jak wióry.

W oknach sąsiednich domów ukazały się zalęknione
kobiety. Ale na ulicy, prócz robotników, było ledwie
kilka osób. Wieść o wypadku nie zdążyła jeszcze
do środka miasta.

Pierwszy oprzytomniał główny majster. – Czy nie
zginął kto? – pytał drżący. – Zdaje się, że nie. Wszyscy
byli na śniadaniu.

Majster począł rachować swoich, ale wciąż mylił się.
– Czeladnicy są?… – Jesteśmy!… – A pomocnicy? –
Jesteśmy!… – Jędrzeja nie ma!… – odezwał się jeden
głos.

Obecni na chwilę zaniemieli. – Tak, on był
we środku… – Trzeba go szukać!… – rzekł majster
ochrypniętym głosem.

I poszedł ku przewróconemu domowi, a za nim kilku
śmielszych.

Michałko za nimi zbliżył się także.

– Jędrzeju!… Jędrzeju! – wołał majster. – Usuń się
pan! – ostrzegli go – ta ściana ledwo wisi. – Jędrzeju!…



Jędrzeju!…

Z wnętrza domu odpowiedział jęk .

W jednym miejscu ściana była rozdarta na szerokość
drzwi. Majster zabiegł z tamtej strony, zajrzał i schwycił
się oburącz za głowę. Potem jak szalony popędził
do miasta.

Za ścianą wił się w boleściach człowiek . Obie nogi
zdruzgotała i przycisnęła mu belka. Nad nim wisiało
urwisko muru, który pękał coraz mocniej i lada chwila
mógł się oberwać.

Jeden z cieślów począł oglądać miejscowość,
a skamieniali z trwogi robotnicy patrzyli mu w oczy,
gotowi pójść, jeżeli ratunek jest możliwy.

Ranny konwulsyjnie wykręcił się i stanął na dwu
rękach. Był to chłop. Miał czarne z bólu usta, szarą
twarz i zapadnięte oczy. Patrzył na ludzi stojących
o kilkanaście kroków od niego, jęczał, ale wzywać
o ratunek nie śmiał. Mówił tylko: – Boże mój!… Boże
miłosierny!… – Tu nie można wejść! – rzekł głucho
cieśla.

Gromada cofnęła się w tył.

Między nimi stał Michałko, przerażony może więcej,
niż inni. Strach, co się z nim działo!… Czuł wszystek ból
rannego, jego bojaźń, rozpacz, a jednocześnie czuł jakąś
siłę, która popychała go naprzód… Zdawało mu się,
że w tłumie nikt, tylko on jeden ma obowiązek i – musi
ratować człowieka, co przyszedł tu ze wsi na zarobek .
I w tej chwili, kiedy inni mówili sobie: pójdę! – on
myślał: – Nie pójdę! Nie chcę!…



Obejrzał się bojaźliwie. Stał sam jeden przed
gromadą, bliżej muru, niż inni. – Nie pójdę!… – szeptał
i – podniósł drąg, który leżał mu prawie przy nogach.

Między ludźmi zaszemrano: – Patrzcie!… Co on
robi?… – Cicho!… – Boże miłosierny, zmiłuj się! – wołał
ranny, szlochając z bólu.

– Idę! idę!… – rzekł Michałko i – wszedł między
gruzy. – Zginiecie obaj!… – krzyknął cieśla.

Michałko już był przy nieszczęśliwym. Zobaczył jego
zdruzgotane nogi, kałużę krwi i pociemniało mu
w oczach.

– Bracie, mój bracie!… – szeptał ranny i objął go
za kolana.

Chłop podsunął drąg pod belkę i rozpaczliwym
ruchem podważył ją. Rozległo się trzeszczenie,
a z wysokości drugiego piętra spadło kilka kawałków
cegły. – Wali się! – krzyknęli robotnicy, rozbiegając się.

Ale Michałko nie słyszał, nie myślał, nie czuł nic.
Silnym ramieniem podparł znowu drąg i już całkiem
usunął belkę ze zmiażdżonych nóg leżącego człowieka.

Z góry posypały się gruzy. Czerwony pył zakłębił się,
zgęstniał i wypełnił wnętrze budynku. Za ścianą słychać
było jakieś szamotanie się. Ranny jęknął głośniej
i nagle ucichł.

W otworze rozdartej ściany ukazał się Michałko
zgięty z trudnością dźwigający rannego. Powoli
przeszedł niebezpieczną granicę, i stanąwszy przed
tłumem, zawołał z naiwną radością: – Jedzie! jedzie!…
Ino mu tam jeden but ostał!…



Robotnicy schwycili rannego, który omdlał,
i ostrożnie zanieśli do najbliższej bramy. – Wody!… –
wołali. – Octu! – Po doktora!

Michałko powlókł się za nimi, myśląc: – To ci dobry
naród w tej Warszawie, nie bój się! – Zobaczył, że ma
ręce zakrwawione, więc umył je w kałuży i – stanął pod
bramą domu, gdzie leżał ranny. Do środka nie pchał się.
Alboż on doktór, czy mu co poradzi?…

Tymczasem ulica poczęła się bardzo zaludniać. Biegli
ciekawi, pędziły dorożki, a nawet z daleka słychać było
dzwonki straży ogniowej, którą także ktoś zaalarmował.
Nowy tłum, już takich, co byli chciwi wrażeń, skupił się
przed bramą, a gorętsi pięściami torowali sobie drogę
dla zobaczenia krwawej hecy.

Jednemu z nich stojący przy furtce Michałko
zawadzał. – Usuń się, gapiu jakiś! – krzyknął jegomość,
widząc, że bosy chłop nie bardzo ustępuje pod
naciskiem jego ręki.

– Albo co?… – spytał Michałko, zdziwiony tym
zapędem.

– Co ty za jeden, zuchwalcze jakiś?… – wrzasnął
ciekawy. – Co to, nie ma policji, żeby takich próżniaków
rozpędzała?…

– Oj, na złe idzie!… – pomyślał chłop; zląkł się i nie
chcąc budzić licha, wcisnął się między gromadę…

W kilka minut później zaczęto z bramy wołać tego,
który biedaka wyniósł z pośród gruzów. Nie odezwał
się nikt .

– Jak on wyglądał? – pytano. – To chłop. Miał białą
sukmanę, okrągłą czapkę i był bosy… – Nie ma tam



takiego na ulicy?…

Poczęto szukać.

– Był tu taki! – krzyknął ktoś – ale poszedł…

Rozbiegła się policja, rozbiegli się robotnicy – i nie
znaleźli Michałka.



Katarynka

Na ulicy Miodowej, co dzień około południa można
było spotkać jegomościa w pewnym wieku, który
chodził z placu Krasińskich ku ulicy Senatorskiej. Latem,

nosił on wykwintne, ciemnogranatowe palto, popielate
spodnie od pierwszorzędnego krawca, buty, połyskujące
jak zwierciadła – i – nieco wyszarzany cylinder.

Jegomość miał twarz rumianą, szpakowate faworyty
i siwe, łagodne oczy. Chodził pochylony, trzymając ręce
w kieszeniach. W dzień pogodny nosił pod pachą laskę;
w pochmurny – dźwigał jedwabny parasol angielski.

Był zawsze głęboko zamyślony i posuwał się z wolna.
Około Kapucynów dotykał pobożnie ręką kapelusza
i przechodził na drugą stronę ulicy, ażeby zobaczyć
u Pika jak stoi barometr i termometr, potem znowu
zawracał na prawy chodnik, zatrzymywał się przed
wystawą Mieczkowskiego, oglądał fotografie
Modrzejewskiej – i szedł dalej.

W drodze ustępował każdemu, a potrącony,
uśmiechał się życzliwie.

Jeżeli kiedy spostrzegał ładną kobietę, zakładał
binokle, aby przypatrzeć się jej. Ale że robił to
flegmatycznie, więc zwykle spotykał go zawód.

Ten jegomość był to – pan Tomasz.

Pan Tomasz trzydzieści lat chodził ulicą Miodową
i nieraz myślał, że się na niej wiele rzeczy zmieniło. Toż
samo ulica Miodowa pomyśleć by mogła o nim.

Gdy był jeszcze obrońcą, biegał tak prędko, że nie
uciekłaby przed nim żadna szwaczka, wracająca



z magazynu do domu. Był wesoły, rozmowny, trzymał
się prosto, miał czuprynę i nosił wąsy, zakręcone ostro
do góry. Już wówczas sztuki piękne robiły na nim
wrażenie, ale czasu im nie poświęcał, bo szalał –

za kobietami. Co prawda, miał do nich szczęście
i nieustannie był swatany. Ale cóż z tego, kiedy pan
Tomasz nie mógł nigdy znaleźć ani jednej chwili
na oświadczyny, będąc zajęty, jeżeli nie praktyką to –
schadzkami. Od Frani szedł do sądu, z sądu biegł
do Zosi, którą nad wieczorem opuszczał, ażeby z Józią
i Filką zjeść kolacją.

Gdy został mecenasem, czoło, skutkiem natężonej
pracy umysłowej, urosło mu aż do ciemienia,
a na wąsach pokazało się kilka srebrnych włosów. Pan
Tomasz pozbył się już wówczas młodzieńczej gorączki,
miał majątek i ustaloną opinią znawcy sztuk pięknych.
A że kobiety wciąż kochał, więc począł myśleć
o małżeństwie. Najął nawet mieszkanie, z sześciu
pokojów złożone, urządził w nim na własny koszt
posadzki, sprawił obicia, piękne meble – i – szukał żony.

Ale człowiekowi dojrzałemu trudno zrobić wybór. Ta
była za młoda, a tamtą uwielbiał już zbyt długo. Trzecia
miała wdzięki i wiek właściwy, ale nieodpowiedni
temperament, a czwarta posiadała wdzięki, wiek
i temperament należyty, ale… nie czekając
na oświadczyny mecenasa, wyszła za doktora…

Pan Tomasz jednak nie martwił się, ponieważ panien
nie brakło. Ekwipował się powoli, coraz usilniej dbając
o to, ażeby każdy szczegół jego mieszkania posiadał
wartość artystyczną. Zmieniał meble, przestawiał
zwierciadła, kupował obrazy.



Nareszcie porządki jego stały się sławne. Sam nie
wiedząc kiedy, stworzył u siebie galerią sztuk pięknych,
którą coraz liczniej odwiedzali ciekawi. Że zaś był
gościnny, przyjęcia robił świetne i utrzymywał stosunki
z muzykami, więc nieznacznie zorganizowały się
u niego wieczory koncertowe, które nawet damy
zaszczycały swoją obecnością.

Pan Tomasz był wszystkim rad, a widząc
w zwierciadłach, że czoło przerosło mu już ciemię i sięga
w tył do białego jak śnieg kołnierzyka, coraz częściej
przypominał sobie, że bądź co bądź trzeba się ożenić.
Tym bardziej, że dla kobiet wciąż czuł życzliwość.

Raz, kiedy przyjmował liczniejsze niż zwykle
towarzystwo, jedna z młodych pań, rozejrzawszy się
po salonach, zawołała:

– Co za obrazy… A jakie gładkie posadzki!… Żona
pana mecenasa będzie bardzo szczęśliwa.

– Jeżeli do szczęścia wystarczą jej gładkie posadzki –
odezwał się na to półgłosem serdeczny przyjaciel
mecenasa.

W salonie zrobiło się bardzo wesoło. Pan Tomasz
także uśmiechnął się, ale od tej pory, gdy mu kto
wspomniał o małżeństwie, machał niedbale ręką,
mówiąc:

– Iii!…

W tych czasach ogolił wąsy i zapuścił faworyty.
O kobietach wyrażał się zawsze z szacunkiem, a dla ich
wad okazywał dużą wyrozumiałość.

Nie spodziewając się niczego od świata, bo już
i praktykę porzucił, mecenas całe spokojne uczucie



swoje skierował do sztuki. Piękny obraz, dobry koncert,
nowe przedstawienie teatralne, były jakby
wiorstowymi słupami na drodze jego życia. Nie zapalał
się on, nie unosił, ale – smakował.

Na koncertach wybierał miejsca odległe od estrady,
ażeby słuchać muzyki, nie słysząc hałasów i nie widząc
artystów. Gdy szedł do teatru, obeznawał się wprzódy
z utworem dramatycznym, ażeby bez gorączkowej
ciekawości śledzić grę aktorów. Obrazy oglądał
wówczas, gdy było najmniej widzów, i spędzał
w galerii całe godziny.

Jeżeli podobało mu się coś, mówił:

– Wiecie państwo, że to jest wcale ładne. Należał
do tych niewielu, którzy najpierwej poznają się
na talencie. Ale utworów miernych nigdy nie potępiał.

– Czekajcie, może się jeszcze wyrobi! – mówił, gdy
inni ganili artystę. I tak zawsze był pobłażliwy dla
niedoskonałości ludzkiej, a o występkach nie
rozmawiał.

Na nieszczęście, żaden śmiertelnik nie jest wolny
od jakiegoś dziwactwa, a pan Tomasz miał także swoje.
Oto – nienawidził kataryniarzy i katarynek .

Gdy mecenas usłyszał na ulicy katarynkę,
przyśpieszał kroku i na parę godzin tracił humor. On,
człowiek spokojny – zapalał się, jak był cichy – krzyczał,
a jak był łagodny – wpadał w gniew, na pierwszy
odgłos katarynkowych dźwięków.

Z tej swojej słabości nie robił przed nikim tajemnicy,
nawet tłumaczył się:



– Muzyka – mówił wzburzony – stanowi
najsubtelniejsze ciało ducha, w katarynce zaś duch ten
przeradza się w funkcją machiny i narzędzie rozboju.
Bo kataryniarze są po prostu rabusie!

Zresztą – dodawał – katarynka rozdrażnia mnie, a ja
mam tylko jedno życie, którego mi nie wypada trwonić
na słuchanie obrzydliwej muzyki.

Ktoś złośliwy, wiedząc o wstręcie mecenasa
do grających machin, wymyślił niesmaczny żart – i…
wysłał mu pod okna dwu kataryniarzy. Pan Tomasz
zachorował z gniewu, a następnie, odkrywszy sprawcę,
wyzwał go na pojedynek .

Aż sąd honorowy trzeba było zwoływać dla
zapobieżenia rozlewowi krwi o rzecz tak małą na pozór.

Dom, w którym mecenas mieszkał, przechodził kilka
razy z rąk do rąk . Rozumie się, że każdy nowy właściciel
uważał za obowiązek podwyższać wszystkim komorne,
a najpierwej panu Tomaszowi. Mecenas z rezygnacją
płacił podwyżkę, ale pod tym warunkiem, wyraźnie
zapisanym w umowie, że katarynki grywać w domu nie
będą.

Niezależnie od kontraktowych zastrzeżeń, pan Tomasz
wzywał do siebie każdego nowego stróża
i przeprowadzał z nim taką mniej więcej rozmowę:

– Słuchaj no, kochanku… A jak ci na imię?…

– Kazimierz, proszę pana.

– Słuchajże, Kazimierzu! Ile razy wrócę do domu
późno, a ty otworzysz mi bramę, dostaniesz dwadzieścia
groszy. Rozumiesz?…

– Rozumiem, wielmożny panie.



– A oprócz tego będziesz brał ode mnie dziesięć
złotych na miesiąc, ale wiesz za co?…

– Nie mogę wiedzieć, jaśnie panie – odpowiedział
wzruszony stróż.

– Za to, ażebyś na podwórze nigdy nie puszczał
katarynek . Rozumiesz?…

– Rozumiem, jaśnie wielmożny panie.

Lokal mecenasa składał się z dwu części. Cztery
większe pokoje miały okna od ulicy, dwa mniejsze –
od podwórza. Paradna połowa mieszkania przeznaczona
była dla gości. W niej odbywały się rauty, przyjmowani
byli interesanci i stawali krewni albo znajomi mecenasa
ze wsi. Sam pan Tomasz ukazywał się tu rzadko i tylko
dla sprawdzenia, czy wywoskowano posadzki, czy starto
kurz i nie uszkodzono mebli.

Całe zaś dnie, o ile nie przepędzał ich za domem,

przesiadywał w gabinecie od podwórza. Tam czytywał
książki, pisywał listy, albo przeglądał dokumenta
znajomych, którzy prosili go o radę. A gdy nie chciał
forsować wzroku, siadał na fotelu naprzeciw okna
i zapaliwszy cygaro, zatapiał się w rozmyślaniach.
Wiedział on, że myślenie jest ważną funkcją życiową,
której nie powinien lekceważyć człowiek, dbający
o zdrowie.

Z drugiej strony podwórza, wprost okien pana
Tomasza, znajdował się lokal, wynajmowany osobom
mniej zamożnym. Długi czas mieszkał tu stary urzędnik
sądowy, który spadłszy z etatu, przeniósł się na Pragę.
Po nim najął pokoiki krawiec; lecz, że ten lubił niekiedy
upijać się i hałasować, więc wymówiono mu



mieszkanie. Później sprowadziła się tu jakaś emerytka,
wiecznie kłócąca się ze swoją sługą.

Ale od św. Jana, staruszkę, już bardzo zgrzybiałą
i wcale zasobną, pomimo jej kłótliwego usposobienia,
wzięli na wieś krewni, a do lokalu sprowadziły się dwie
panie, z małą, może ośmioletnią dziewczynką.

Kobiety utrzymywały się z pracy. Jedna szyła, druga
wyrabiała pończochy i kaftaniki na maszynie. Młodszą
z nich i przystojniejszą dziewczynka nazywała mamą,
a starszej mówiła: pani.

I u mecenasa i u nowych lokatorów okna przez cały
dzień były otwarte. Kiedy więc pan Tomasz usiadł
na swoim fotelu, doskonale mógł widzieć, co się dzieje
u jego sąsiadek .

Były tam sprzęty ubogie. Na stołach i krzesłach,
na kanapie i na komodzie leżały tkaniny, przeznaczone
do szycia, i kłębki bawełny na pończochy.

Z rana kobiety same zamiatały mieszkanie, a około
południa najemnica przynosiła im niezbyt obfity obiad.
Zresztą każda z nich prawie nie odstępowała od swojej
turkoczącej maszyny.

Dziewczynka zwykle siedziała przy oknie. Było to
dziecko z ciemnymi włosami i ładną twarzyczką, ale
blade i jakieś nieruchawe. Czasami dziewczynka,
za pomocą dwu drutów, wiązała pasek z bawełnianych
nici. Niekiedy bawiła się lalką, którą ubierała
i rozbierała powoli, jakby z trudnością. Czasami nie
robiła nic, tylko siedząc w oknie, przysłuchiwała się
czemuś. Pan Tomasz nie widział nigdy, ażeby dziecię to
śpiewało, lub biegało po pokoju, nie widział nawet
uśmiechu na bledziutkich ustach i nieruchomej twarzy.



– Dziwne dziecko! – mówił do siebie mecenas i począł
przypatrywać się jej uważniej.

Spostrzegł raz (było to w niedzielę), że matka dała jej
mały bukiecik . Dziewczynka ożywiła się nieco.
Rozkładała i układała kwiaty, całowała je. W końcu
związała na powrót bukiecik, włożyła go w szklankę
wody i usiadłszy w swoim oknie, rzekła:

– Prawda, mamo, że tu jest smutno…

Mecenas zgorszył się. Jak mogło być smutno
w domu, w którym on od tylu lat miał dobry humor!

Jednego dnia, mecenas znalazł się w swoim gabinecie
około czwartej. W tej godzinie słońce stało naprzeciw
mieszkania jego sąsiadek, a świeciło i dogrzewało
bardzo mocno. Pan Tomasz spojrzał na drugą stronę
podwórza, i widać zobaczył coś niezwykłego, gdyż
z pośpiechem założył na nos binokle.

Oto co spostrzegł:

Mizerna dziewczynka, oparłszy głowę na ręku,
położyła się prawie na wznak w swoim oknie – i –
szeroko otwartymi oczyma patrzyła prosto w słońce.
Na jej twarzyczce, zwykle tak nieruchomej, grały teraz
jakieś uczucia: niby radość, a niby żal…

– Ona nie widzi! – szepnął mecenas, opuszczając
binokle. W tej chwili doświadczył kłucia w oczach
na samą myśl, że ktoś może wpatrywać się w słońce,
które ziało żywym ogniem.

Istotnie, dziewczynka była niewidomą od dwu lat .
W szóstym roku życia zachorowała na jakąś gorączkę;
przez kilka tygodni była nieprzytomna a następnie tak



opadła z sił, że leżała jak martwa, nie poruszając się i nic
nie mówiąc.

Pojono ją winem i bulionami, więc stopniowo
przychodziła do siebie. Ale pierwszego dnia, kiedy ją
posadzono na poduszce, zapytała matki:

– Mamo, czy to jest noc?…

– Nie, moje dziecko… A dlaczego ty tak mówisz? Ale
dziewczynka nie odpowiedziała; spać się jej chciało.

Tylko nazajutrz, gdy w południe przyszedł lekarz,
spytała znowu:

– Czy to jeszcze jest noc?…

Wtedy zrozumiano, że dziewczynka nie widzi. Lekarz
zbadał jej oczy i zaopiniował, że trzeba czekać.

Ale chora im bardziej odzyskiwała siły, tym mocniej
niepokoiła się swoim kalectwem…

– Mamo, dlaczego ja mamy nie widzę?…

– Bo tobie oczki zasłoniło. Ale to przejdzie.

– Kiedy przejdzie?…

– Niedługo.

– Może jutro, proszę mamy?

– Za kilka dni, moja dziecino.

– A jak przejdzie, to niech mi mama zaraz powie.
Bo mi jest bardzo smutno!…

Mijały dnie i tygodnie w ciągiem oczekiwaniu.
Dziewczynka poczęła już wstawać z łóżeczka. Nauczyła
się chodzić po pokoju omackiem; sama ubierała się
i rozbierała, powoli i ostrożnie.



Ale wzrok nie wracał.

Jednego razu mówiła:

– Prawda, mamo, że ja mam niebieską sukienkę?…

– Nie, dziecko, masz popielatą.

– Mama ją widzi?

– Widzę, moje kochanie.

– Tak jak i w dzień?

– Tak .

– Ja także będę widziała wszystko za kilka dni?… Nie,
może za miesiąc… Ale ponieważ matka nie
odpowiedziała jej nic, więc mówiła dalej:

– Prawda, mamo, że na dworze ciągle jest dzień?…
A w ogrodzie są drzewa, tak jak dawniej?… Czy do nas
przychodzi ten biały kotek z czarnymi łapami?…
Prawda, mamo, że ja widziałam siebie w lustrze?… Nie
ma tu lustra?…

Matka podaje jej lusterko.

– Trzeba patrzeć tutaj, o tu, gdzie jest gładkie –
mówiła dziewczynka, przykładając lustro do twarzy. –
Nic nie widzę! – rzekła. – Czy i mama nie widzi mnie
w lusterku?

– Widzę cię, moja ptaszyno.

– Jakim sposobem?… – zawołała dziewczynka
żałośnie. – Przecie jeżeli ja nie widzę siebie, to już
w lustrze nie powinno być nic…

A tamta, co jest w lustrze, czy ona mnie widzi, czy nie
widzi?…



Ale matka rozpłakała się i wybiegła z pokoju.

Najmilszym zajęciem kaleki było dotykać rękoma
drobnych przedmiotów i poznawać je.

Jednego dnia przyniosła jej matka lalkę porcelanową,
ładnie ubraną, za rubla. Dziewczynka nie wypuszczała
jej z rąk, dotykała jej noska, ust, oczu, pieściła się nią.

Poszła spać bardzo późno, wciąż myśląc o swej lalce,
którą ułożyła w pudełku, wysłanym watą.

W nocy zbudził matkę szmer i szept . Zerwała się
z pościeli, zapaliła świecę i zobaczyła w kąciku swoją
córkę, już ubraną i bawiącą się lalką.

– Co ty robisz, dziecino? – zawołała. – Dlaczego nie
śpisz?…

– Bo już przecie jest dzień, proszę mamy – odparła
kaleka.

Dla niej dzień i noc zlały się w jedno i trwały
zawsze…

Stopniowo pamięć wzrokowych wrażeń poczęła
zacierać się w dziewczynce. Czerwona wiśnia stała się
dla niej wiśnią gładką, okrągłą i miękką, błyszczący
pieniądz był twardym i dźwięcznym krążkiem,

na którym znajdowały się jakieś znaki w płaskorzeźbie.
Wiedziała, że pokój jest większy od niej, dom większy
od pokoju, ulica od domu. Ale wszystko to jakoś –
skróciło się w jej wyobraźni.

Uwaga jej skierowała się na zmysł dotyku,
powonienia i słuchu. Jej twarz i ręce nabrały takiej
wrażliwości, że zbliżywszy się do ściany, czuła o kilka
cali lekki chłód. Zjawiska odległe oddziaływały na nią



tylko przez słuch. Przysłuchiwała się więc po całych
dniach.

Poznawała posuwisty chód stróża, który mówił
piskliwym głosem i zamiatał podwórko. Wiedziała,
kiedy jedzie z drzewem chłopski wózek drabiniasty,
kiedy – dorożka, a kiedy – kary, wywożące śmiecie.

Najmniejszy szelest, zapach, oziębienie się albo
rozgrzanie powietrza nie uszło jej uwagi. Z niepojętą
bystrością pochwytywała drobne te zjawiska
i wysnuwała z nich wnioski.

Raz matka zawołała służącej.

– Nie ma Janowej – rzekła kaleka, siedząc jak zwykle
w kąciku. – Poszła po wodę.

– A skąd wiesz o tym? – zapytała zdziwiona matka.

– Skąd?… Przecież wiem, że brała konewkę z kuchni,
potem poszła na drugie podwórze i napompowała
wody. A teraz rozmawia ze stróżem.

Istotnie zza parkanu dolatywał szmer rozmowy dwu
osób, ale tak niewyraźny, że tylko z wysiłkiem można
go było usłyszeć.

Lecz nawet rozszerzona sfera zmysłów niższych nie
mogła kalece zastąpić wzroku. Dziewczynka uczuła brak
wrażeń i zaczęła tęsknić.

Pozwolono jej chodzić po całym domu, i to ją nieco
uspakajało. Wydeptała każdy kamień na podwórzu,
dotknęła każdej rynny i beczki. Ale największą
przyjemność robiły jej – podróże do dwu całkiem
odmiennych światów: do piwnicy i na strych.



W piwnicy powietrze było chłodne, ściany wilgotne.
Przygłuszony turkot uliczny dolatywał z góry; inne
odgłosy niknęły. To była noc dla ociemniałej.

Na strychu zaś, szczególniej w okienku, działo się
całkiem inaczej. Tam hałasu było więcej niż w pokoju.
Kaleka słyszała turkot wozów z kilku ulic; tu skupiały
się krzyki z całego domu. Twarz jej owiewał ciepły
wiatr. Słyszała świergot ptaków, szczekanie psów
i szelest drzew w sąsiednim ogrodzie. Tu był dla niej
dzień…

Nie dość na tym. Na strychu częściej niż w pokoju
świeciło słońce, a gdy dziewczynka skierowała na nie
przygasłe oczy, zdawało jej się, że coś widzi.
W wyobraźni budziły się cienie kształtów i barw, ale
takie niewyraźne i pierzchliwe, że nic przypomnieć
sobie nie mogła…

W tej właśnie epoce matka połączyła się ze swoją
przyjaciółką i przeniosła się do domu, w którym
mieszkał pan Tomasz. Obie kobiety cieszyły się
z nowego lokalu, ale dla niewidomej zmiana miejsca
była prawdziwym nieszczęściem.

Dziewczynka musiała siedzieć w pokoju. Na strych
i do piwnicy nie wolno było chodzić. Nie słyszała
ptaków ani drzew, a na podwórzu panowała straszna
cisza. Nigdy tu nie wstępowali handlarze starzyzny, ani
druciarze, ani śmieciarki. Nie puszczano bab,
śpiewających pieśni pobożne, ani dziada, który grał
na klarnecie, ani kataryniarzy.

Jedyną jej przyjemnością było wpatrywanie się
w słońce, które przecież nie zawsze jednakowo świeciło
i bardzo prędko kryło się za domami.



Dziewczynka znowu poczęła tęsknić. Zmizerniała
w ciągu kilku dni, a na jej twarzy ukazał się wyraz
zniechęcenia i martwości, który tak dziwił pana
Tomasza.

Nie mogąc widzieć, kaleka chciała przynajmniej
słuchać wciąż najrozmaitszych odgłosów. A w domu
było cicho…

– Biedne dziecko! – szeptał nieraz pan Tomasz,
przypatrując się smutnemu maleństwu.

„Gdybym mógł dla niej co zrobić?” – myślał, widząc,
że dziecko jest coraz mizerniejsze i co dzień niknie.

Zdarzyło się w tych czasach, że jeden z przyjaciół
mecenasa miał proces, i jak zwykle oddał mu
do przejrzenia papiery z prośbą o radę. Wprawdzie pan
Tomasz nie stawał już w sądach, ale jako doświadczony
praktyk, umiał wskazać najwłaściwszy kierunek akcji
i wybranemu przez siebie adwokatowi udzielał
pożytecznych objaśnień.

Sprawa obecna była zawikłana. Pan Tomasz im więcej
wczytywał się w papiery, tym bardziej zapalał się.
W emerycie ocknął się adwokat . Nie wychodził już
z mieszkania, nie sprawdzał, czy starto kurz w salonach,
tylko, zamknięty w swoim gabinecie, czytał dokumenta
i notował.

Wieczorem stary lokaj mecenasa przyszedł
z codziennym raportem. Doniósł, że pani doktorowa
wyjechała z dziećmi na letnie mieszkanie, że zepsuł się
wodociąg, że odźwierny, Kazimierz, zrobił awanturę
ze stójkowym i poszedł na tydzień – do kozy. Zapytał
w końcu: czy pan mecenas nie zechce widzieć się
z nowo przyjętym stróżem?…



Ale mecenas, pochylony nad papierami, palił cygaro,
puszczał kółka dymu, a na wiernego sługę nawet nie
spojrzał.

Na drugi dzień pan Tomasz jeszcze siedział nad
aktami; około drugiej zjadł obiad i znowu siedział. Jego
rumiana twarz i szpakowate faworyty, na szafirowym
tle pokojowego obicia, przypominały „studia z natury”.
Matka ociemniałej dziewczynki i jej wspólniczka,
robiąca pończochy na maszynie, podziwiały mecenasa
i mówiły, że wygląda na czerstwego wdowca, który ma
zwyczaj od rana do wieczora drzemać nad biurkiem.

Tymczasem mecenas, choć przymykał oczy, nie
drzemał wcale, tylko rozmyślał nad sprawą.

Obywatel X. w roku 1872 zapisał swemu
siostrzeńcowi folwark, a w roku 1875 – synowcowi
kamienicę. Synowiec twierdził, że obywatel X. był
wariatem w roku 1872, a siostrzeniec dowodził,
że X. oszalał dopiero w roku 1875. Zaś mąż rodzonej
siostry nieboszczyka składał nieulegające wątpliwości
świadectwa, że X. i w roku 1872 i w 1875 działał jak
obłąkany, a cały swój majątek jeszcze w roku 1869, czyli
w epoce zupełnej świadomości, zapisał siostrze.

Pana Tomasza proszono o zbadanie, kiedy naprawdę
X. był wariatem, a następnie, o pogodzenie trzech
powaśnionych stron, z których żadna nie chciała słuchać
o ustępstwach.

Gdy tak mecenas nurzał się w powikłanych
kombinacjach, zdarzył się dziwny, trudny do pojęcia
wypadek .

Na podwórzu, pod samem oknem pana Tomasza,
odezwała się – katarynka!…



Gdyby zmarły X. wstał z grobu, odzyskał
przytomność i wszedł do gabinetu, aby pomóc
mecenasowi w rozwiązywaniu trudnych zagadnień,
z pewnością pan Tomasz nie doznałby takiego uczucia,
jak teraz, gdy usłyszał katarynkę!…

I żeby to przynajmniej była katarynka włoska,
z przyjemnymi tonami fletowymi, dobrze zbudowana,
grająca ładne kawałki! Gdzie tam! jakby na większą
szykanę, katarynka była popsuta, grała fałszywie
ordynaryjne walce i polki, a tak głośno, że szyby drżały.
Na domiar złego, trąba, od czasu do czasu odzywająca
się w niej, ryczała jak wściekłe zwierzę.

Wrażenie było potężne. Mecenas osłupiał. Nie
wiedział, co myśleć i co począć. Chwilami gotów był
przypuścić, że, przy odczytywaniu pośmiertnych
rozporządzeń chorego na umyśle obywatela X., jemu
samemu pomieszało się w głowie i że uległ
halucynacjom.

Ale nie, to nie były halucynacje. To była rzeczywista
katarynka, z popsutymi piszczałkami i bardzo głośną
trąbą!

W sercu mecenasa, tego wyrozumiałego, tego
łagodnego człowieka, zbudziły się dzikie instynkta.
Uczuł żal do natury, że go nie stworzyła królem
dahomejskim, który ma prawo zabijać swoich
poddanych, i pomyślał, z jaką rozkoszą położyłby w tej
chwili kataryniarza trupem!

A ponieważ u ludzi tego temperamentu, co pan
Tomasz, bardzo łatwo w gniewnym uniesieniu
przechodzi się od zuchwałych projektów
do najstraszniejszych czynów, więc mecenas skoczył jak



tygrys do okna i postanowił – zwymyślać kataryniarza
najgorszymi wyrazami.

Już wychylił się i otworzył usta, aby krzyknąć: „Ty…
próżniaku jakiś!…” – gdy wtem usłyszał dziecięcy głos.

Spojrzał naprzeciwko.

Mała niewidoma dziewczynka tańczyła po pokoju,
klaszcząc w ręce. Blada jej twarz zarumieniła się, usta
śmiały się, a pomimo to z zastygłych oczu płynęły łzy
jak grad.

Ona, biedactwo, w tym domu spokojnym, dawno już
nie doświadczyła tylu wrażeń! Jak pięknem zjawiskiem
wydawały się jej fałszywe tony katarynki! Jak
wspaniałym był ryk trąby, która mecenasa mało nie
przyprawiła o apopleksją!

Na dobitkę, kataryniarz, widząc uciechę dziecka,
zaczął przytupywać wielkim obcasem w bruk i od czasu
do czasu pogwizdywać, niby lokomotywa przed
spotkaniem się pociągów.

Boże! jak on ślicznie gwizdał…

Do gabinetu mecenasa wpadł wierny lokaj, ciągnąc
za sobą stróża i wołając:

– Ja mówiłem temu gałganowi, jaśnie panie, żeby
natychmiast wygnał kataryniarza! Mówiłem,

że od jaśnie pana dostanie pensją, że my mamy
kontrakt… Ale ten cham! Tydzień temu przyjechał
ze wsi i nie zna naszych obyczajów. No, teraz posłuchaj
– krzyczał lokaj, targając za ramię oszołomionego stróża
– posłuchaj, co ci sam jaśnie pan mecenas powie!
Kataryniarz grał już trzecią sztuczkę, tak fałszywie
i wrzaskliwie, jak dwie pierwsze.



Niewidoma dziewczynka była upojona.

Mecenas odwrócił się do stróża i rzekł ze zwykłą
sobie flegmą, choć był trochę blady:

– Słuchaj no, kochanku… A jak ci na imię?…

– Paweł, jaśnie panie.

– Otóż, mój Pawle, będę ci płacił dziesięć złotych
na miesiąc, ale wiesz za co?…

– Za to, ażebyś na podwórze nigdy nie puszczał
katarynek! – wtrącił spiesznie lokaj.

– Nie – rzekł pan Tomasz. – Za to, ażebyś przez jakiś
czas co dzień puszczał katarynki. Rozumiesz?

– Co pan mówi?… – zawołał służący, którego nagle
rozzuchwalił ten niepojęty rozkaz.

– Ażeby, dopóki się z nim nie rozmówię, puszczał
co dzień katarynki na podwórze – powtórzył mecenas,
wsadzając ręce w kieszenie.

– Nie rozumiem pana!… – odezwał się służący
z oznakami obrażającego zdziwienia.

– Głupiś, mój kochany! – rzekł mu dobrotliwie pan
Tomasz.

– No, idźcie do roboty – dodał.

Lokaj i stróż wyszli, a mecenas spostrzegł, że jego
wierny sługa coś towarzyszowi swemu szepcze do ucha
i pokazuje palcem na czoło…

Pan Tomasz uśmiechnął się, i jakby dla stwierdzenia
ponurych domysłów famulusa, wyrzucił katarynce
dziesiątkę.



Następnie wziął kalendarz, wyszukał w nim listę
lekarzy i zapisał na kartce adresy kilku okulistów.

A że kataryniarz odwrócił się teraz do jego okna
i za jego dziesiątkę począł przytupywać i wygwizdywać
jeszcze głośniej, co już okrutnie drażniło mecenasa, więc
zabrawszy kartkę z adresami doktorów, wyszedł,
mrucząc:

– Biedne dziecko!… Powinienem był zająć się nim
od dawna…



Kamizelka

Niektórzy ludzie mają pociąg do zbierania osobliwości
kosztowniejszych lub mniej kosztownych, na jakie kogo
stać. Ja także posiadam zbiorek, lecz skromny, jak
zwykle w początkach. Jest tam mój dramat, który
pisałem jeszcze w gimnazjum na lekcjach języka
łacińskiego… Jest kilka zasuszonych kwiatów, które
trzeba będzie zastąpić nowymi, jest…

Zdaje się, że nie ma nic więcej, oprócz pewnej bardzo
starej i zniszczonej kamizelki.

Oto ona. Przód spłowiały, a tył przetarty. Dużo plam,

brak guzików, na brzegu dziurka, wypalona zapewne
papierosem. Ale najciekawsze w niej są ściągacze. Ten,
na którym znajduje się sprzączka, jest skrócony
i przyszyty do kamizelki wcale nie po krawiecku, a ten
drugi, prawie na całej długości, jest pokłuty zębami
sprzączki.

Patrząc na to od razu domyślasz się, że właściciel
odzienia zapewne co dzień chudnął i wreszcie dosięgnął
tego stopnia, na którym kamizelka przestaje być
niezbędną, ale natomiast okazuje się bardzo potrzebnym
zapięty pod szyję frak z magazynu pogrzebowego.

Wyznaję, że dziś chętnie odstąpiłbym komu ten
szmat sukna, który mi robi trochę kłopotu. Szaf
na zbiory jeszcze nie mam, a nie chciałbym znowu
trzymać chorej kamizelczyny między własnymi
rzeczami. Był jednak czas, żem ją kupił za cenę
znakomicie wyższą od wartości, a dałbym nawet
i drożej, gdyby umiano się targować. Człowiek miewa



w życiu takie chwile, że lubi otaczać się przedmiotami,
które przypominają smutek .

Smutek ten nie gnieździł się u mnie, ale
w mieszkaniu bliskich sąsiadów. Z okna mogłem
co dzień spoglądać do wnętrza ich pokoiku.

Jeszcze w kwietniu było ich troje: pan, pani i mała
służąca, która sypiała, o ile wiem, na kuferku za szafą.
Szafa była ciemno wiśniowa. W lipcu, jeżeli mnie
pamięć nie zwodzi, zostało ich tylko dwoje: pani i pan,
bo służąca przeniosła się do takich państwa, którzy
płacili jej trzy ruble na rok i co dzień gotowali obiady.

W październiku została już tylko – pani, sama jedna.
To jest niezupełnie sama, ponieważ w pokoju
znajdowało się jeszcze dużo sprzętów: dwa łóżka, stół,
szafa… Ale na początku listopada sprzedano z licytacji
niepotrzebne rzeczy, a przy pani ze wszystkich pamiątek
po mężu została tylko kamizelka, którą obecnie
posiadam.

Lecz w końcu listopada, pewnego dnia pani zawołała
do pustego mieszkania handlarza starzyzny i sprzedała
mu swój parasol za dwa złote i kamizelkę po mężu
za czterdzieści groszy. Potem zamknęła mieszkanie
na klucz, powoli przeszła dziedziniec, w bramie oddała
klucz stróżowi, chwilę popatrzyła w swoje niegdyś
okno, na które padały drobne płatki śniegu, i – znikła
za bramą.

Na dziedzińcu został handlarz starzyzny. Podniósł
do góry wielki kołnierz kapoty, pod pachę wetknął
dopiero co kupiony parasol i owinąwszy w kamizelkę
ręce czerwone z zimna mruczał:

– Handel, panowie… handel!… Zawołałem go.



– Pan dobrodziej ma co do sprzedania? – zapytał
wchodząc.

– Nie, chcę od ciebie coś kupić.

– Pewnie wielmożny pan chce parasol?… – odparł
Żydek . Rzucił na ziemię kamizelkę, otrząsnął śnieg
z kołnierza i z wielką usilnością począł otwierać parasol.

– A fajny mebel!… – mówił. – Na taki śnieg, to tylko
taki parasol… Ja wiem, że wielmożny pan może mieć
całkiem jedwabny parasol, nawet ze dwa. Ale to dobre
tylko na lato!…

– Co chcesz za kamizelkę? – spytałem.

– Jake kamyzelkie?… – odparł zdziwiony, myśląc
zapewne o swojej własnej.

Ale wnet opamiętał się i szybko podniósł leżącą
na ziemi.

– Za te kamyzelkie?… – Pan dobrodziej pyta się o te
kamyzelkie?…

A potem, jakby zbudziło się w nim podejrzenie,
spytał:

– Co wielmożnego pana po take kamyzelkie?…

– Ile chcesz za nią?

Żydowi błysnęły żółte białka, a koniec wyciągniętego
nosa poczerwieniał jeszcze bardziej.

– Da wielmożny pan… rubelka! – odparł, roztaczając
mi przed oczyma towar w taki sposób, ażeby okazać
wszystkie jego zalety.

– Dam ci pół rubla.



– Pół rubla?… taky ubjór?… To nie może być! – mówił
handlarz.

– Ani grosza więcej.

– Niech wielmożny pan żartuje zdrów!… – rzekł
klepiąc mnie po ramieniu. – Pan sam wi, co taka rzecz
jest warta. To przecie nie jest ubjór na małe dziecko, to
jest na dorosłe osoby…

– No, jeżeli nie możesz oddać za pół rubla, to już idź.
Ja więcej nie dam.

– Ino niech się pan nie gniewa! – przerwał mięknąc. –
Na moje sumienie, za pół rubelka nie mogę, ale – ja
zdaję się na pański rozum… Niech pan sam powie: co to
jest wart, a ja się zgodzę!… Ja wolę dołożyć, byle to się
stało, co pan chce.

– Kamizelka jest warta pięćdziesiąt groszy, a ja ci daję
pół rubla.

– Pół rubla?… Niech będzie już pół rubla!… –

westchnął wpychając mi kamizelkę w ręce. – Niech
będzie moja strata, byle ja z gęby nie robił… ten
wjatr!…

I wskazał ręką na okno, za którym kłębił się tuman
śniegu.

Gdym sięgnął po pieniądze, handlarz, widocznie coś
przypomniawszy sobie, wyrwał mi jeszcze raz kamizelkę
i począł szybko rewidować jej kieszonki.

– Czegóż ty tam szukasz?

– Możem co zostawił w kieszeni, nie pamiętam! –
odparł najnaturalniejszym tonem, a zwracając mi
nabytek dodał:



– Niech jaśnie pan dołoży choć z dziesiątkę!…

– No, bywaj zdrów! – rzekłem otwierając drzwi.

– Upadam do nóg!… Mam jeszcze w domu bardzo
porządne futro…

– I jeszcze zza progu wytknąwszy głowę zapytał:

– A może wielmożny pan każe przynieść serki
owczych?… W parę minut znowu wołał na podwórzu:
„Handel! handel!…” – a gdym stanął w oknie, ukłonił
mi się z przyjacielskim uśmiechem.

Śnieg zaczął tak mocno padać, że prawie zmierzchło
się. Położyłem kamizelkę na stole i począłem marzyć to
o pani, która wyszła za bramę nie wiadomo dokąd, to
o mieszkaniu, stojącym pustką obok mego, to znowu
o właścicielu kamizelki, nad którym coraz gęstsza
warstwa śniegu narasta…

Jeszcze trzy miesiące temu słyszałem, jak w pogodny
dzień wrześniowy rozmawiali ze sobą. W maju pani raz
nawet – nuciła jakąś piosenkę, on śmiał się czytając
„Kuriera Świątecznego”. A dziś…

Do naszej kamienicy sprowadzili się na początku
kwietnia. Wstawali dość rano, pili herbatę z blaszanego
samowaru i razem wychodzili do miasta. Ona na lekcje,
on do biura.

Był to drobny urzędniczek, który na naczelników
wydziałowych patrzył z takim podziwem, jak podróżnik
na Tatry. Za to musiał dużo pracować, po całych dniach.
Widywałem nawet go i o północy, przy lampie,
zgiętego nad stolikiem.

Żona zwykle siedziała przy nim i szyła. Niekiedy
spojrzawszy na niego przerywała swoją robotę i mówiła



tonem upominającym:

– No, już dość będzie, połóż się spać.

– A ty kiedy pójdziesz spać?…

– Ja… jeszcze tylko dokończę parę ściegów…

– No… to i ja napiszę parę wierszy… Znowu oboje
pochylali głowy i robili swoje. I znowu po niejakim
czasie pani mówiła:

– Kładź się!… kładź się!…

Niekiedy na jej słowa odpowiadał mój zegar
wybijając pierwszą.

Byli to ludzie młodzi, ani ładni, ani brzydcy, w ogóle
spokojni. O ile pamiętam, pani była znacznie
szczuplejsza od męża, który miał budowę wcale tęgą.
Powiedziałbym, że nawet za tęgą na tak małego
urzędnika.

Co niedzielę, około południa, wychodzili na spacer
trzymając się pod ręce i wracali do domu późno wieczór.
Obiad zapewne jedli w mieście. Raz spotkałem ich przy
bramie, oddzielającej Ogród Botaniczny od Łazienek .
Kupili sobie dwa kufle doskonałej wody i dwa duże
pierniki, mając przy tym spokojne fizjonomie mieszczan,
którzy zwykli jadać przy herbacie gorącą szynkę
z chrzanem.

W ogóle biednym ludziom niewiele potrzeba
do utrzymania duchowej równowagi. Trochę żywności,
dużo roboty i dużo zdrowia. Reszta sama się jakoś
znajduje.

Moim sąsiadom, o ile się zdaje, nie brakło żywności,
a przynajmniej roboty. Ale zdrowie nie zawsze



dopisywało.

Jakoś w lipcu pan zaziębił się, zresztą nie bardzo.
Dziwnym jednak zbiegiem okoliczności dostał
jednocześnie tak silnego krwotoku, że aż stracił
przytomność.

Było to już w nocy. Żona, utuliwszy go na łóżku,
sprowadziła do pokoju stróżową, a sama pobiegła
po doktora. Dowiadywała się o pięciu, ale znalazła
ledwie jednego i to wypadkiem, na ulicy.

Doktor, spojrzawszy na nią przy blasku migotliwej
latarni, uznał za stosowne ją przede wszystkim
uspokoić. A ponieważ chwilami zataczała się, zapewne
ze zmęczenia, a dorożki na ulicy nie było, więc podał jej
rękę i idąc tłumaczył, że krwotok jeszcze niczego nie
dowodzi.

– Krwotok może być z krtani, z żołądka, z nosa, z płuc
rzadko kiedy. Zresztą, jeżeli człowiek zawsze był zdrów,

nigdy nie kaszlał…

– O, tylko czasami! – szepnęła pani zatrzymując się dla
nabrania tchu.

– Czasami? to jeszcze nic. Może mieć lekki katar
oskrzeli.

– Tak… to katar! – powtórzyła pani, już głośno.

– Zapalenia płuc nie miał nigdy?…

– Owszem!… – odparła pani znowu stając. Trochę się
nogi pod nią chwiały.

– Tak, ale zapewne już dawno?… – podchwycił lekarz.

– O, bardzo… bardzo dawno!… – potwierdziła
z pośpiechem. – Jeszcze tamtej zimy.



– Półtora roku temu.

– Nie… Ale jeszcze przed Nowym Rokiem… O, już
dawno!

– A!… Jaka to ciemna ulica, a w dodatku niebo trochę
zasłonięte… – mówił lekarz.

Weszli do domu. Pani z trwogą zapytała stróża:
co słychać? – i dowiedziała się, że nic. W mieszkaniu
stróżowa także powiedziała jej, że nic nie słychać,
a chory drzemał.

Lekarz ostrożnie obudził go, wybadał i także
powiedział, że to nic.

– Ja zaraz mówiłem, że to nic! – odezwał się chory.

– O, nic!… – powtórzyła pani ściskając jego spotniałe
ręce. – Wiem przecie, że krwotok może być z żołądka
albo z nosa. U ciebie pewnie z nosa… Tyś taki tęgi,
potrzebujesz ruchu, a ciągle siedzisz… Prawda, panie
doktorze, że on potrzebuje ruchu?…

– Tak! tak!… Ruch jest w ogóle potrzebny, ale
małżonek pani musi parę dni poleżyć. Czy może
wyjechać na wieś?

– Nie może… – szepnęła pani ze smutkiem.

– No – to nic! Więc zostanie w Warszawie. Ja będę go
odwiedzał, a tymczasem – niech sobie poleży
i odpocznie. Gdyby się zaś krwotok powtórzył… –
dodał lekarz. – To co, panie? – spytała żona blednąc jak
wosk .

– No, to nic. Mąż pani wypocznie, tam się zasklepi…

– Tam… w nosie? – mówiła pani składając przed
doktorem ręce.



– Tak… w nosie! Rozumie się. Niech pani uspokoi się,
a resztę zdać na Boga. Dobranoc.

Słowa doktora tak uspokoiły panią, że po trwodze,
jaką przechodziła od kilku godzin, zrobiło się jej prawie
wesoło. – No, i cóż to tak wielkiego! – rzekła, trochę
śmiejąc się a trochę popłakując.

Uklękła przy łóżku chorego i zaczęła całować go
po rękach.

– Cóż tak wielkiego! – powtórzył pan cicho
i uśmiechnął się. – Ile to krwi na wojnie z człowieka
upływa, a jednak jest potem zdrów!…

– Już tylko nic nie mów – prosiła go pani.

Na dworze zaczęło świtać. W lecie, jak wiadomo, noce
są bardzo krótkie.

Choroba przeciągnęła się znacznie dłużej niż myślano.
Mąż nie chodził już do biura, co mu tym mniej robiło
kłopotu, że jako urzędnik najemny, nie potrzebował
brać urlopu, a mógł wrócić, kiedy by mu się podobało
i – o ile znalazłby miejsce. Ponieważ, gdy siedział
w mieszkaniu, był zdrowszy, więc pani wystarała się
jeszcze o kilka lekcji na tydzień i za ich pomocą
opędzała domowe potrzeby.

Wychodziła zwykle do miasta o ósmej rano. Około
pierwszej wracała na parę godzin do domu, ażeby
ugotować mężowi obiad na maszynce, a potem znowu
wybiegała na jakiś czas.

Za to już wieczory spędzali razem. Pani zaś, aby nie
próżnować, brała trochę więcej do szycia.

Jakoś w końcu sierpnia spotkała się pani z doktorem
na ulicy. Długo chodzili razem. W końcu pani schwyciła



doktora za rękę i rzekła błagalnym tonem:

– Ale swoją drogą niech pan do nas przychodzi. Może
też Bóg da!… On tak się uspokaja po każdej pańskiej
wizycie…

Doktor obiecał, a pani wróciła do domu jakby
spłakana. Pan też, skutkiem przymusowego siedzenia,
zrobił się jakiś drażliwy i zwątpiały. Zaczął wymawiać
żonie, że jest zanadto o niego troskliwa, że on mimo to
umrze, a w końcu zapytał:

– Czy nie powiedział ci doktor, że ja nie przeżyję kilku
miesięcy?

Pani zdrętwiała.

– Co ty mówisz? – rzekła. – Skąd ci takie myśli?…
Chory wpadł w gniew.

– Oo, chodźże tu do mnie, tu!… – mówił gwałtownie,
chwytając ją za ręce. – Patrz mi prosto w oczy
i odpowiadaj: nie mówił ci doktor?

I utopił w niej rozgorączkowane spojrzenie. Zdawało
się, że pod tym wzrokiem mur wyszeptałby tajemnicę,
gdyby ją posiadał.

Na twarzy kobiety ukazał się dziwny spokój.
Uśmiechała się łagodnie, wytrzymując to dzikie
spojrzenie. Tylko jej oczy jakby szkłem zaszły.

– Doktor mówił – odparła – że to nic, tylko że musisz
trochę wypocząć…

Mąż nagle puścił ją, zaczął drżeć i śmiać się, a potem
machając ręką rzekł:

– No, widzisz, jakim ja nerwowy!… Koniecznie
ubrdało mi się, że doktor zwątpił o mnie… Ale…



przekonałaś mnie… Już jestem spokojny!…

I coraz weselej śmiał się ze swoich przywidzeń.

Zresztą taki atak podejrzliwości nigdy się już nie
powtórzył. Łagodny spokój żony był przecie najlepszą
dla chorego wskazówką, że stan jego nie jest złym.

Bo i z jakiej racji miał być zły?

Był wprawdzie kaszel, ale – to z kataru oskrzeli.
Czasami, skutkiem długiego siedzenia pokazywała się
krew – z nosa. No, miewał też jakby gorączkę, ale
właściwie nie była to gorączka, tylko – taki stan
nerwowy.

W ogóle czuł się coraz zdrowszym. Miał nieprzepartą
chęć do jakichś dalekich wycieczek, lecz – trochę sił mu
brakło. Przyszedł nawet czas, że w dzień nie chciał leżeć
w łóżku, tylko siedział na krześle ubrany, gotowy
do wyjścia, byle go opuściło to chwilowe osłabienie.

Niepokoił go tylko jeden szczegół.

Pewnego dnia kładąc kamizelkę uczuł, że jest jakoś
bardzo luźna.

– Czyżbym aż tak schudł?… – szepnął.

– No, naturalnie, że musiałeś trochę zmizernieć –
odparła żona.

– Ale przecież nie można przesadzać…

Mąż bacznie spojrzał na nią. Nie oderwała nawet
oczu od roboty. Nie, ten spokój nie mógł być udany!…
Żona wie od doktora, że on nie jest tak znowu bardzo
chory, więc nie ma powodu martwić się.



W początkach września nerwowe stany, podobne
do gorączki, występowały coraz silniej, prawie
po całych dniach.

– To głupstwo! – mówił chory. – Na przejściu od lata
do jesieni najzdrowszemu człowiekowi trafia się jakieś
rozdrażnienie, każdy jest nieswój… To mnie tylko dziwi:
dlaczego moja kamizelka leży na mnie coraz luźniej?…
Strasznie musiałem schudnąć i naturalnie dopóty nie
mogę być zdrowym, dopóki mi ciała nie przybędzie, to
darmo!…

Żona bacznie przysłuchiwała się temu i musiała
przyznać, że mąż ma słuszność.

Chory co dzień wstawał z łóżka i ubierał się, pomimo
że bez pomocy żony nie mógł wciągnąć na siebie żadnej
sztuki ubrania. Tyle przynajmniej wymogła na nim,

że na wierzch nie kładł surduta, tylko paltot .

– Dziwić się tu – mówił nieraz patrząc w lustro –
dziwić się tu, że ja nie mam sił. Ależ jak wyglądam!…

– No, twarz zawsze łatwo się zmienia – wtrąciła żona.

– Prawda, tylko że ja i w sobie chudnę…

– Czy ci się nie zdaje? – spytała pani z akcentem
wielkiej wątpliwości. Zamyślił się.

– Ha! może i masz rację… Bo nawet… od kilku dni
uważam, że… coś… moja kamizelka…

– Dajże pokój! – przerwała pani – przecież nie utyłeś…

– Kto wie? Bo, o ile uważam po kamizelce, to…

– W takim razie powinny by ci wracać siły.



– Oho! chciałabyś tak zaraz… Pierwej muszę przecież
choć cokolwiek nabrać ciała. Nawet powiem ci, że choć
i odzyskam ciało, to i wtedy jeszcze nie zaraz nabiorę
sił…

– A co ty tam robisz za szafą?… – spytał nagle.

– Nic. Szukam w kufrze ręcznika, a nie wiem… czy
jest czysty.

– Nie wysilajże się tak, bo aż ci się głos zmienia To
przecież ciężki kufer…

Istotnie, kufer musiał być ciężki, bo pani aż porobiły
się wypieki na twarzy. Ale była spokojna.

Odtąd chory coraz pilniejszą zwracał uwagę na swoją
kamizelkę. Co parę zaś dni wołał do siebie żonę
i mówił:

– No… patrzajże. Sama się przekonaj: wczoraj mogłem
tu jeszcze włożyć palec, o – tu… A dziś już nie mogę. Ja
istotnie zaczynam nabierać ciała!…

Ale pewnego dnia radość chorego nie miała granic.
Kiedy żona wróciła z lekcji, powitał ją z błyszczącymi
oczyma i rzekł bardzo wzruszony:

– Posłuchaj mnie, powiem ci jeden sekret… Ja z tą
kamizelką, widzisz, trochę szachrowałem. Ażeby ciebie
uspokoić, co dzień sam ściągałem pasek i dlatego
kamizelka była ciasna… Tym sposobem dociągnąłem
wczoraj pasek do końca. Już martwiłem się myśląc,
że się wyda sekret, gdy wtem dziś… Wiesz, co ci
powiem?… Ja, dziś, daję ci najświętsze słowo, zamiast
ściągać pasek, musiałem go trochę rozluźnić!… Było mi
formalnie ciasno, choć jeszcze wczoraj było cokolwiek



luźniej… – No, teraz i ja wierzę, że będę zdrów… Ja
sam!… Niech doktor myśli, co chce…

Długa mowa tak go wysiliła, że musiał przejść
na łóżko. Tam jednak, jako człowiek, który bez ściągania
pasków zaczyna nabierać ciała, nie położył się, ale jak
w fotelu oparł się w objęciach żony.

– No, no!… – szeptał – kto by się spodziewał?… Przez
dwa tygodnie oszukiwałem moją żonę, że kamizelka
jest za ciasna, a ona dziś naprawdę była ciasna…

No… no!…

I przesiedzieli tuląc się jedno do drugiego cały
wieczór.

Chory był wzruszony, jak nigdy.

– Mój Boże! – szeptał całując żonę po rękach – a ja
myślałem, że już tak będę chudnął do… końca. Od dwu
miesięcy, dziś dopiero, pierwszy raz, uwierzyłem w to,
że mogę być zdrów.

Bo to przy chorym wszyscy kłamią, a żona najwięcej.
Ale kamizelka – ta już nie skłamie!…

Dziś patrząc na starą kamizelkę widzę, że nad jej
ściągaczami pracowały dwie osoby. Pan – co dzień
posuwał sprzączkę, ażeby uspokoić żonę, a pani co dzień
– skracała pasek, aby mężowi dodać otuchy.

„Czy znowu zejdą się kiedy oboje, ażeby powiedzieć
sobie cały sekret o kamizelce?…” – myślałem patrząc
na niebo.

Nieba prawie już nie było nad ziemią. Padał tylko
śnieg, taki gęsty i zimny, że nawet w grobach marzły



ludzkie popioły.

Któż jednak powie, że za tymi chmurami nie ma
słońca?…





 

Henryk Sienkiewicz

Wybór nowel



Latarnik

I

Pewnego razu zdarzyło się, że latarnik w Aspinwall,
niedaleko Panamy, przepadł bez wieści. Ponieważ stało
się to wśród burzy, przypuszczano, że nieszczęśliwy
musiał podejść nad sam brzeg skalistej wysepki,
na której stoi latarnia, i został spłukany przez bałwan.
Przypuszczenie to było tym prawdopodobniejsze,
że na drugi dzień nie znaleziono jego łódki stojącej
w skalistym wrębie. Zawakowało tedy miejsce
latarnika, które trzeba było jak najprędzej obsadzić,
ponieważ latarnia niemałe ma znaczenie tak dla ruchu
miejscowego, jak i dla okrętów idących z New Yorku
do Panamy. Zatoka Moskitów obfituje w piaszczyste
ławice i zaspy, między którymi droga nawet w dzień
jest trudna, w nocy zaś, zwłaszcza wśród mgieł
podnoszących się często na tych ogrzewanych
podzwrotnikowym słońcem wodach prawie
niepodobna. Jedynym wówczas przewodnikiem dla
licznych statków bywa światło latarni. Kłopot
wynalezienia nowego latarnika spadł na konsula
Stanów Zjednoczonych, rezydującego w Panamie, a był
to kłopot niemały, raz z tego powodu, że następcę
trzeba było znaleźć koniecznie w ciągu dwunastu
godzin; po wtóre, następca musiał być nadzwyczaj
sumiennym człowiekiem, nie można więc było
przyjmować byle kogo; na koniec w ogóle kandydatów
na posadę brakło. Życie na wieży jest nadzwyczaj
trudne i bynajmniej nie uśmiecha się rozpróżniaczonym
i lubiącym swobodną włóczęgę ludziom Południa.
Latarnik jest niemal więźniem. Z wyjątkiem niedzieli



nie może on wcale opuszczać swej skalistej wysepki.
Łódź z Aspinwall przywozi mu raz na dzień zapasy
żywności i świeżą wodę, po czym przywożący oddalają
się natychmiast, na całej zaś wysepce, mającej morgę
rozległości, nie ma nikogo. Latarnik mieszka w latarni,
utrzymuje ją w porządku; w dzień daje znaki
wywieszaniem różnokolorowych flag wedle wskazówek
barometru, w wieczór zaś zapala światło. Nie byłaby to
wielka robota, gdyby nie to, że chcąc się dostać z dołu
do ognisk na szczyt wieży, trzeba przejść przeszło
czterysta schodów krętych i nader wysokich, latarnik zaś
musi odbywać tę podróż czasem i kilka razy dziennie.
W ogóle jest to życie klasztorne, a nawet więcej niż
klasztorne, bo pustelnicze. Nic też dziwnego,
że Mr. Izaak Falconbridge był w niemałym kłopocie,
gdzie znajdzie stałego następcę po nieboszczyku, i łatwo
zrozumieć jego radość, gdy najniespodzianiej następca
zgłosił się jeszcze tego samego dnia. Był to człowiek już
stary, lat siedmiudziesiąt albo i więcej, ale czerstwy,
wyprostowany, mający ruchy i postawę żołnierza.
Włosy miał zupełnie białe, płeć spaloną, jak u Kreolów,

ale sądząc z niebieskich oczu, nie należał do ludzi
Południa. Twarz jego była przygnębiona i smutna, ale
uczciwa. Na pierwszy rzut oka podobał się
Falconbridge’owi. Pozostało go tylko wyegzaminować,
wskutek czego wywiązała się następująca rozmowa:

– Skąd jesteście?

– Jestem Polak .

– Coście robili dotąd?

– Tułałem się.

– Latarnik powinien lubić siedzieć na miejscu.



– Potrzebuję odpoczynku.

– Czy służyliście kiedy? Czy macie świadectwa
uczciwej służby rządowej?

Stary człowiek wyciągnął z zanadrza spłowiały
jedwabny szmat, podobny do strzępu starej chorągwi.
Rozwinął go i rzekł:

– Oto są świadectwa. Ten krzyż dostałem w roku
trzydziestym. Ten drugi jest hiszpański z wojny
karlistowskiej; trzeci to legia francuska; czwarty
otrzymałem na Węgrzech. Potem biłem się w Stanach
przeciw południowcom, ale tam nie dają krzyżów –
więc oto papier.

Falconbridge wziął papier i zaczął czytać.

– Hm! Skawiński? To jest wasze nazwisko?… Hm!…

Dwie chorągwie zdobyte własnoręcznie w ataku
na bagnety… Byliście walecznym żołnierzem!

– Potrafię być i sumiennym latarnikiem.

– Trzeba tam co dzień wchodzić kilka razy na wieżę.
Czy nogi macie zdrowe?

– Przeszedłem piechotą „pleny”.

– All right! Czy jesteście obeznani ze sztuką morską?

– Trzy lata służyłem na wielorybniku.

– Próbowaliście różnych zawodów?

– Nie zaznałem tylko spokojności.

– Dlaczego?

Stary człowiek ruszył ramionami.

– Taki los…



– Wszelako na latarnika wydajecie mi się za starzy.

– Sir – ozwał się nagle kandydat wzruszonym głosem.

– Jestem bardzo znużony i skołatany. Dużo, widzicie,
przeszedłem. Miejsce to jest jedno z takich, jakie
najgoręcej pragnę otrzymać. Jestem stary, potrzebuję
spokoju! Potrzebuję sobie powiedzieć: tu już będziesz
siedział, to jest twój port . Ach, Sir! to od was tylko
zależy. Drugi raz się może taka posada nie zdarzy.
Co za szczęście, że byłem w Panamie… Błagam was…
Jak mi Bóg miły, jestem jak statek, który jeśli nie
wejdzie do portu, to zatonie… Jeśli chcecie uszczęśliwić
człowieka starego… Przysięgam, że jestem uczciwy,
ale… dość mam już tego tułactwa…

Niebieskie oczy starca wyrażały tak gorącą prośbę,
że Falconbridge, który miał dobre, proste serce, czuł się
wzruszony.

– Well! – rzekł. – Przyjmuję was. Jesteście latarnikiem.

Twarz starego zajaśniała niewypowiedzianą radością.

– Dziękuję.

– Czy możecie dziś jechać na wieżę?

– Tak jest .

– Zatem good bye!… Jeszcze słowo: za każde
uchybienie w służbie dostaniecie dymisję.

– All right!

Tegoż samego jeszcze wieczora, gdy słońce stoczyło
się na drugą stronę międzymorza, a po dniu
promiennym nastąpiła noc bez zmierzchu, nowy
latarnik widocznie był już na miejscu, bo latarnia rzuciła
jak zwykle na wody swoje snopy jaskrawego światła.



Noc była zupełnie spokojna, cicha, prawdziwie
podzwrotnikowa, przesycona jasną mgłą, tworzącą koło
księżyca wielki, zabarwiony tęczowo krąg o miękkich,
nieujętych brzegach. Morze tylko burzyło się, ponieważ
przypływ wzbierał. Skawiński stał na balkonie, tuż koło
olbrzymich ognisk, podobny z dołu do małego,
czarnego punkciku. Próbował zebrać myśl i objąć swe
nowe położenie. Ale myśl jego była nadto pod
naciskiem, by mogła snuć się prawidłowo. Czuł on coś
takiego, co czuje szczuty zwierz, gdy wreszcie schroni się
przed pogonią na jakiejś niedostępnej skale lub
w pieczarze. Nadszedł nareszcie dla niego czas spokoju.
Poczucie bezpieczeństwa napełniło jakąś
niewysłowioną rozkoszą jego duszę. Oto mógł na tej
skale po prostu urągać dawnemu tułactwu, dawnym
nieszczęściom i niepowodzeniom. Był on naprawdę jak
okręt, któremu burza łamała maszty, rwała liny, żagle,
którym rzucała od chmur na dno morza, w który biła
falą, pluła pianą – a który jednak zawinął do portu.
Obrazy tej burzy przesuwały się teraz szybko w jego
myśli w przeciwstawieniu do cichej przyszłości, jaka
miała się rozpocząć. Część swych dziwnych kolei
opowiadał sam Falconbridge’owi, nie wspomniał
jednak o tysiącznych innych przygodach. Miał on
nieszczęście, że ilekroć rozbił gdzie namiot i rozniecił
ognisko, by się osiedlić stale, jakiś wiatr wyrywał kołki
namiotu, rozwiewał ognisko, a jego samego niósł
na stracenie. Spoglądając teraz z wieżowego balkonu
na oświecone fale, wspominał o wszystkim,

co przeszedł. Oto bił się w czterech częściach świata –
i na tułaczce próbował wszystkich niemal zawodów.

Pracowity i uczciwy, nieraz dorabiał się grosza i zawsze
tracił go wbrew wszelkim przewidywaniom



i największej ostrożności. Był kopaczem złota
w Australii, poszukiwaczem diamentów w Afryce,
strzelcem rządowym w Indiach Wschodnich. Gdy
w swoim czasie założył w Kalifornii farmą, zgubiła go
susza; próbował handlu z dzikimi plemionami
zamieszkującymi wnętrze Brazylii: tratwa jego rozbiła
się na Amazonce, on sam zaś bezbronny i prawie nagi
tułał się w lasach przez kilka tygodni, żywiąc się dzikim
owocem, narażony co chwila na śmierć w paszczy
dzikich zwierząt . Założył warsztat kowalski w Helenie,
w Arkansas, i – spalił się w wielkim pożarze całego
miasta. Następnie w Górach Skalistych dostał się w ręce
Indian i cudem tylko został wybawiony przez
kanadyjskich strzelców. Służył jako majtek na statku
kursującym między Bahią i Bordeaux, potem jako
harpunnik na wielorybniku: oba statki rozbiły się. Miał
fabrykę cygar w Hawanie – został okradziony przez
wspólnika w chwili, gdy sam leżał chory na „vomito”.
Wreszcie przybył do Aspinwall – i tu miał być kres jego
niepowodzeń. Cóż go bowiem mogło doścignąć jeszcze
na tej skalistej wysepce? Ani woda, ani ogień, ani
ludzie. Zresztą od ludzi Skawiński niewiele doznał złego.
Częściej spotykał dobrych niż złych.

Zdawało się natomiast, że prześladują go wszystkie
cztery żywioły. Ci, co go znali, mówili, że nie ma
szczęścia, i tym objaśniali wszystko. On sam wreszcie
stał się trochę maniakiem. Wierzył, że jakaś potężna
a mściwa ręka ściga go wszędzie, po wszystkich lądach
i wodach. Nie lubił jednak o tym mówić; czasem tylko,
gdy go pytano, czyja to miała być ręka, ukazywał
tajemniczo na Gwiazdę Polarną i opowiadał, że to idzie
stamtąd… Rzeczywiście, niepowodzenia jego były tak



stałe, że aż dziwne, i łatwo mogły zabić gwóźdź
w głowie, zwłaszcza temu, kto ich doznawał. Zresztą
miał cierpliwość Indianina i wielką spokojną siłę oporu,
jaka płynie z prawości serca. W swoim czasie
na Węgrzech dostał kilkanaście pchnięć bagnetem,

bo nie chciał chwycić za strzemię, które mu ukazywano
jako środek ratunku, i krzyczeć: pardon. Tak samo nie
poddawał się i nieszczęściu. Lazł pod górę tak
pracowicie, jak mrówka. Zepchnięty sto razy,
rozpoczynał spokojnie swoją podróż po raz setny
pierwszy. Był to w swoim rodzaju szczególniejszy
dziwak . Stary ten żołnierz, opalony Bóg wie w jakich
ogniach, zahartowany w biedach, bity i kuty, miał serce
dziecka. W czasie epidemii na Kubie zapadł na nią
dlatego, że oddał chorym wszystką swoją chininę,
której miał znaczny zapas, nie zostawiwszy sobie ani
grama.

Było w nim jeszcze i to dziwnego, że po tylu
zawodach zawsze był pełen ufności i nie tracił nadziei,
że jeszcze wszystko będzie dobrze. W zimie ożywiał się
zawsze i przepowiadał jakieś wielkie wypadki. Czekał
ich niecierpliwie i myślą o nich żył całe lata… Ale zimy
mijały jedne za drugimi i Skawiński doczekał się tylko
tego, że ubieliły mu głowę. Wreszcie zestarzał się –
począł tracić energię. Cierpliwość jego poczynała być
coraz podobniejsza do rezygnacji. Dawny spokój
zmienił się w skłonność do roztkliwiania się i ten
hartowny żołnierz jął przeradzać się w beksę gotowego
załzawić się z lada powodu. Prócz tego od czasu do czasu
tłukła go najstraszliwsza nostalgia, którą podniecała
lada okoliczność: widok jaskółek, szarych ptaków
podobnych do wróbli, śniegi na górach lub zasłyszana



jakaś nuta, podobna do słyszanej niegdyś… Na koniec
opanowała go tylko jedna myśl: myśl spoczynku.
Owładnęła ona starcem zupełnie i wchłonęła w siebie
wszelkie inne pragnienia i nadzieje. Wieczny tułacz nie
mógł już sobie wymarzyć nic bardziej upragnionego, nic
droższego nad jaki spokojny kąt, w którym by mógł
odpocząć i czekać cicho kresu. Może właśnie dlatego,
że szczególne jakieś dziwactwo losu rzucało nim
po wszystkich morzach i krajach tak, że prawie nie mógł
tchu złapać, wyobrażał sobie, że największym ludzkim
szczęściem jest – tylko nie tułać się. Co prawda, to
i należało mu się takie skromne szczęście, ale tak już był
zwyczajny zawodów, że myślał o tym, jak w ogóle
ludzie marzą o czymś niedoścignionym. Spodziewać się
nie śmiał. Tymczasem niespodzianie w ciągu dwunastu
godzin dostał posadę jakby wybraną dla siebie
ze wszystkich na świecie. Nic też dziwnego że gdy
wieczorem zapalił swoją latarnię, był jakby odurzony,
że pytał sam siebie, czy to prawda, i nie śmiał
odpowiedzieć: tak . A tymczasem rzeczywistość
przemawiała do niego nieprzepartymi dowodami; więc
godziny jedna za drugą spływały mu na balkonie.
Patrzył, nasycał się, przekonywał. Mogłoby się zdawać,
że pierwszy raz w życiu widział morze, bo północ
wybiła już na aspinwalskich zegarach, a on jeszcze nie
opuszczał swojej powietrznej wyżyny – i patrzył.
W dole pod jego stopami grało morze. Soczewka latarni
rzucała w ciemność olbrzymi ostrokrąg światła, poza
którym oko starca ginęło w dali czarnej zupełnie,
tajemniczej i strasznej. Ale dal owa zdawała się biegnąć
ku światłu. Długie wiorstowe fale wytaczały się
z ciemności i rycząc szły aż do stóp wysepki, a wówczas
widać było spienione ich grzbiety, połyskujące różowo



w świetle latarni. Przypływ wzmagał się coraz bardziej
i zalewał piaszczyste ławice. Tajemnicza mowa oceanu
dochodziła z pełni coraz potężniej i głośniej, podobna
czasem do huku armat, to do szumu olbrzymich
lasów, to do dalekiego, zmąconego gwaru głosów
ludzkich. Chwilami cichło. Potem o uszy starca odbijało
się kilka wielkich westchnień, potem jakieś łkania –
i znów groźne wybuchy. Wreszcie wiatr zwiał mgłę, ale
napędził czarnych, poszarpanych chmur, które
przysłaniały księżyc. Z zachodu poczynało dąć coraz
mocniej. Bałwany skakały z wściekłością na urwisko
latarni, oblizując już pianą i podmurowanie. W dali
pomrukiwała burza. Na ciemnej, wzburzonej przestrzeni
zabłysło kilka zielonych latarek, pouwieszanych
do masztów okrętowych. Zielone owe punkciki to
wznosiły się wysoko, to zapadały w dół, to chwiały się
na prawo i na lewo. Skawiński zeszedł do swej izby.
Burza poczęła wyć. Tam, na dworze, ludzie na owych
okrętach walczyli z nocą, z ciemnością, z falą; w izbie zaś
spokojnie było i cicho. Nawet odgłosy burzy słabo
przedzierały się przez grube mury i tylko miarowe tik-
tak! zegara kołysało utrudzonego starca jakby do snu.

II

Zaczęły płynąć godziny, dnie i tygodnie… Majtkowie
twierdzą, że czasem, gdy morze bardzo jest rozhukane,
woła coś na nich wśród nocy i ciemności po nazwisku.
Jeżeli nieskończoność morska może tak wołać, to być
może, że gdy się człowiek zestarzeje, woła także
na niego i inna nieskończoność, jeszcze ciemniejsza
i bardziej tajemnicza, a im jest bardziej zmęczony
życiem, tym milsze są mu te nawoływania. Ale, by ich
słuchać, trzeba ciszy. Prócz tego starość lubi się



odosabniać, jakby w przeczuciu grobu. Latarnia była już
dla Skawińskiego takim półgrobem. Nic
jednostajniejszego, jak podobne życie na wieży. Młodzi
ludzie, jeśli się na nie godzą, to po pewnym czasie
opuszczają służbę. Latarnik też bywa zazwyczaj człekiem
niemłodym, posępnym i zamkniętym w sobie. Gdy
wypadkiem porzuci swoją latarnię i dostanie się między
ludzi, chodzi wśród nich jak człowiek zbudzony
z głębokiego snu. Na wieży brak wszelkich drobnych
wrażeń, które w zwykłym życiu uczą stosować wszystko
do siebie. Wszystko, z czym styka się latarnik, jest
olbrzymie i pozbawione zwartych, określonych
kształtów. Niebo – to jeden ogół, woda – to drugi,
a wśród tych nieskończoności samotna dusza ludzka!
Jest to życie, w którym myśl jest raczej ciągłym
zadumaniem się, a z tego zadumania nie budzi latarnika
nic, nawet jego zajęcia. Dzień do dnia staje się podobny
jak dwa paciorki w różańcu i chyba zmiany pogody
stanowią jedyną rozmaitość. Skawiński jednak czuł się
tak szczęśliwym, jak nigdy w życiu nie był. Wstawał
świtaniem, brał posiłek, czyścił soczewki latarni,
a potem, siadłszy na balkonie, wpatrywał się w dal
morską i oczy jego nie mogły się nigdy nasycić
obrazami, które przed sobą widział. Zwykle
na olbrzymim turkusowym tle widać było stada
wydętych żagli, świecących w promieniach słońca tak
mocno, że aż oczy mrużyły się pod nadmiarem blasku;
czasem statki, korzystając z wiatrów, które pasatami
zowią, szły wyciągniętym szeregiem jedna za drugimi,
podobne do łańcucha mew lub albatrosów. Czerwone
beczki wskazujące drogę kołysały się na fali lekkim,

łagodnym ruchem; między żaglami pojawiał się co dnia
w południe olbrzymi szarawy pióropusz dymu. To



parowiec z New Yorku wiózł podróżnych i towary
do Aspinwall, ciągnąc za sobą długi, spieniony szlak
piany. Z drugiej strony balkonu widział Skawiński, jak
na dłoni, Aspinwall i jego ruchliwy port, a w nim las
masztów, łodzie i łódki; nieco zaś dalej białe domy
i wieżyczki miasta. Z wysokiej latarni domki były
podobne do gniazd mew, łodzie do żuków, a ludzie
poruszali się jak małe punkciki na białym, kamiennym
bulwarku. Z rana lekki wschodni powiew przynosił
zmieszany gwar życia ludzkiego, nad którym górował
świst parowców. W południe nadchodziła godzina
sjesty. Ruch w porcie ustawał; mewy kryły się
w szczerby skał, fale słabły i stawały się jakieś leniwe,
a wówczas na lądzie, na morzu i na latarni nastawała
chwila niezmąconej niczym ciszy. Żółte piaski, z których
odpłynęły fale, lśniły na kształt złotych plam
na obszarach wodnych; słup wieżowy odrzynał się
twardo w błękicie. Potoki promieni słonecznych lały się
z nieba na wodę, na piaski i na urwiska. Wówczas
i starca ogarniała jakaś niemoc, pełna słodyczy. Czuł,
że ten odpoczynek, którego używa, jest wyborny, a gdy
pomyślał, że będzie trwały, to mu już niczego nie
brakło. Skawiński rozmarzał się własnym szczęściem, ale
że człowiek łatwo oswaja się z lepszym losem,

stopniowo nabierał wiary i ufności, myślał bowiem,

że jeśli ludzie budują domy dla inwalidów, to
dlaczegóżby Bóg nie miał wreszcie przygarnąć swego
inwalidy? Czas upływał i utrwalał go w tym
przekonaniu. Stary zżył się z wieżą, z latarnią,
z urwiskiem, z ławicami piasku i samotnością. Poznał
się także i z mewami, które niosły się w załamach
skalnych, a wieczorem odprawiały wiece na dachu
latarni. Skawiński rzucał im zwykle resztki swego jadła,



tak zaś przyswoiły się wkrótce, że gdy to czynił
potem, to otaczała go prawdziwa burza białych skrzydeł,
stary zaś chodził między ptastwem jak pastuch między
owcami. W czasie odpływu wyprawiał się na niskie
piaszczyste ławice, na których zbierał smaczne ślimaki
i piękne perłowe konchy żeglarków, które odpływająca
fala osadzała na piasku. W nocy, przy świetle księżyca
i latarni chodził na ryby, którymi roiły się załamy
skalne. W końcu pokochał swoją skałę i swoją
bezdrzewną wysepkę, porośniętą tylko drobnymi,
tłustymi roślinkami, sączącymi lepką żywicę. Ubóstwo
wysepki wynagradzały mu zresztą dalsze widoki.
W południowych godzinach, gdy atmosfera stawała się
bardzo przezroczystą, widać było całe międzymorze,
aż do Pacyfiku, pokryte najbujniejszą roślinnością.
Skawińskiemu wydawało się wówczas, że widzi jeden
olbrzymi ogród. Pęki kokosów i olbrzymich muz
układały się jakby w przepyszne czubiaste bukiety, tuż
zaraz za domami Aspinwallu. Dalej, między Aspinwall
a Panamą, widać było ogromny las, nad którym co rano
i pod noc zwieszał się czerwony opar wyziewów – las
prawdziwie podzwrotnikowy, zalany u spodu stojącą
wodą, oplątany lianami, szumiący jedną falą
olbrzymich storczyków, palm, drzew mlecznych,
żelaznych i gumowych.

Przez swą strażniczą lunetę stary mógł dojrzeć nie
tylko drzewa, nie tylko rozłożyste liście bananów, ale
nawet gromady małp, wielkich marabutów i stada
papug, wzbijające się czasem jak tęczowa chmura nad
lasem. Skawiński znał z bliska podobne lasy, gdyż
po rozbiciu się na Amazonce błąkał się całe tygodnie
wśród podobnych zielonych sklepień i gąszczów.



Wiedział, ile pod cudną, śmiejącą się powierzchnią
ukrywa się niebezpieczeństw i śmierci. Wśród nocy,
jakie w nich spędził, słyszał z bliska grobowe głosy
wyjców i ryki jaguarów, widział olbrzymie węże
kołyszące się na kształt lianów na drzewach; znal owe
senne jeziora leśne, przepełnione drętwami i rojące się
od krokodylów. Wiedział, pod jakim jarzmem żyje
człowiek w tych niezgłębionych puszczach, w których
pojedyncze liście przenoszą dziesięciokrotnie jego
wielkość, w których mrowią się krwiożercze moskity,
pijawki drzewne i olbrzymie jadowite pająki.
Wszystkiego sam doznał, sam doświadczył, wszystko
sam przecierpiał; toteż tym większą mu teraz sprawiało
rozkosz patrzeć z wysokości na owe matos, podziwiać
ich piękność, a być zasłoniętym od zdrad. Jego wieża
chroniła go przed wszelkim złem. Opuszczał ją też tylko
czasami w niedzielę z rana. Przywdziewał wtedy
granatową kapotę strażniczą ze srebrnymi guzami,
na piersiach zawieszał swoje krzyże i jego mleczna
głowa podnosiła się z pewną dumą, gdy słyszał przy
wyjściu z kościoła, jak Kreole mówili między sobą:
„Porządnego mamy latarnika”. – „I nie heretyk, chociaż
Yankee!” Wracał jednak natychmiast po mszy na wyspę
i wracał szczęśliwy, bo zawsze jeszcze nie dowierzał
stałemu lądowi. W niedzielę także odczytywał sobie
hiszpańską gazetę, którą zakupywał w mieście, lub
newyorskiego „Heralda”, pożyczanego u Falconbridge’a
– i szukał w nich skwapliwie wiadomości z Europy.
Biedne stare serce! Na tej wieży strażniczej i na drugiej
półkuli biło jeszcze dla kraju… Czasem także, gdy łódź
przywożąca mu co dzień żywność i wodę przybiła
do wysepki, schodził z wieży na gawędę ze strażnikiem
Johnsem. Potem jednak widocznie zdziczał. Przestał



bywać w mieście, czytywać gazety i schodzić
na polityczne rozprawy Johnsa. Upływały całe
tygodnie w ten sposób, że nikt jego nie widział ani on
nikogo. Jedynym znakiem, że stary żyje, było tylko
znikanie żywności pozostawianej na brzegu i światło
latarni zapalane co wieczór z taką regularnością, z jaką
słońce wstaje rankiem z wody w tamtych stronach.
Widocznie stary zobojętniał dla świata. Powodem tego
nie była nostalgia, ale właśnie to, że przeszła i ona
nawet w rezygnację. Cały świat teraz zaczynał się dla
starca i kończył się na jego wysepce. Zżył się już
z myślą, że nie opuści wieży do śmierci, i po prostu
zapomniał, że jest jeszcze coś poza nią. Przy tym stał się
mistykiem. Łagodne niebieskie jego oczy poczęły być
jak oczy dziecka, zapatrzone wiecznie i jakby utkwione
w jakiejś dali. W ciągłym odosobnieniu i wobec
otoczenia nadzwyczaj prostego a wielkiego począł stary
tracić poczucie własnej odrębności, przestawał istnieć
jako osoba, a zlewał się coraz więcej z tym, co go
otaczało. Nie rozumował nad tym, czuł tylko
bezwiednie, ale w końcu zdawało mu się, że niebo,
woda, jego skała, wieża i złote ławice piasku, i wydęte
żagle, i mewy, odpływy i przypływy, to jakaś wielka
jedność i jedna, ogromna tajemnicza dusza; on zaś sam
pogrąża się w tej tajemnicy i czuje ową duszę, która żyje
i koi się. Zatonął, ukołysał się, zapamiętał – i w tym
ograniczeniu własnego, odrębnego bytu, w tym
półczuwaniu, półśnie znalazł spokój tak wielki,
że prawie podobny do półśmierci.

III

Ale nadeszło przebudzenie.



Pewnego razu, gdy łódź przywiozła wodę i zapasy
żywności, Skawiński, zeszedłszy w godzinę później
z wieży, spostrzegł, że prócz zwykłego ładunku jest
jeszcze jedna paczka więcej. Na wierzchu paczki były
marki pocztowe Stanów Zjednoczonych i wyraźny adres
„Skawiński Esq.”, wypisany na grubym żaglowym
płótnie. Rozciekawiony starzec przeciął płótno i ujrzał
książki: wziął jedną do ręki, spojrzał i położył
na powrót, przy czym ręce poczęły mu drżeć mocno.
Przysłonił oczy, jakby im nie wierząc; zdawało mu się,
że śni – książka była polska. Co to miało znaczyć?! Kto
mu mógł przysłać książkę? W pierwszej chwili
zapomniał widocznie, iż jeszcze na początku swej
latarniczej kariery przeczytał pewnego razu
w pożyczonym od konsula „Heraldzie” o zawiązaniu
polskiego Towarzystwa w New Yorku i że zaraz przesłał
Towarzystwu połowę swej miesięcznej pensji, z którą
zresztą nie miał co robić na wieży. Towarzystwo
wywdzięczając się przysyłało książki. Przyszły one
drogą naturalną, ale w pierwszej chwili starzec nie mógł
pochwycić tych myśli. Polskie książki w Aspinwall,
na jego wieży, wśród jego samotności, była to dla niego
jakaś nadzwyczajność, jakieś tchnienie dawnych czasów,

cud jakiś. Teraz wydało mu się, jak owym żeglarzom
wśród nocy, że coś zawołało na niego po imieniu
głosem bardzo kochanym, a zapomnianym prawie.
Przesiedział chwilę z zamkniętymi oczyma i był prawie
pewny, że gdy je otworzy, sen zniknie. Nie! Rozcięta
paczka leżała przed nim wyraźnie, oświecona blaskiem
popołudniowego słońca, a na niej otwarta już książka.
Gdy stary wyciągnął znowu po nią rękę, słyszał wśród
ciszy bicie własnego serca. Spojrzał: były to wiersze.
Na wierzchu stał wypisany wielkimi literami tytuł, pod



spodem zaś imię autora. Imię to nie było Skawińskiemu
obce; wiedział, że należy ono do wielkiego poety,
którego nawet i utwory czytywał po trzydziestym roku
w Paryżu. Potem, wojując w Algerze i w Hiszpanii,
słyszał od rodaków o coraz wzrastającej sławie
wielkiego wieszcza, ale tak przywykł wówczas
do karabina, że i do ręki nie brał książek .
W czterdziestym dziewiątym roku wyjechał do Ameryki
i w awanturniczym życiu, jakie prowadził, prawie nie
spotykał Polaków, a nigdy książek polskich. Z tym
większą też skwapliwością i z tym żywiej bijącym
sercem przewrócił kartę tytułową. Zdało mu się teraz,
że na jego samotnej skale poczyna się dziać coś
uroczystego. Jakoż była to chwila wielkiego spokoju
i ciszy. Zegary aspinwalskie wybiły piątą po południu.
Jasnego nieba nie zaciemniała żadna chmurka, kilka
mew tylko pławiło się w błękitach. Ocean był
ukołysany. Nabrzeżne fale zaledwie bełkotały z cicha,
rozpływając się łagodnie po piaskach. W dali śmiały się
białe domy Aspinwallu i cudne grupy palm. Naprawdę
było jakoś uroczyście, a cicho i poważnie. Nagle wśród
tego spokoju natury rozległ się drżący głos starego,
który czytał głośno, by się samemu lepiej rozumieć:

Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie!

Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,

Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie

Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie…

Skawińskiemu zabrakło głosu. Litery poczęły mu
skakać do oczu; w piersi coś urwało się i szło na kształt



fali od serca wyżej i wyżej, tłumiąc głos, ściskając
za gardło… Chwila jeszcze, opanował się i czytał dalej:

Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy

I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy

Nowogrodzki ochraniasz z jego wiernym ludem!

Jak mnie, dziecko, do zdrowia powróciłaś cudem,

(Gdy od płaczącej matki pod Twoją opiekę

Ofiarowany, martwą podniosłem powiekę

I zaraz mogłem pieszo do Twych świątyń progu

Iść, za zwrócone życie podziękować Bogu),

Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono…

Wezbrana fala przerwała tamę woli. Stary ryknął
i rzucił się na ziemię; jego mleczne włosy zmieszały się
z piaskiem nadmorskim. Oto czterdzieści lat dobiegało,
jak nie widział kraju, i Bóg wie ile, jak nie słyszał
mowy rodzinnej, a tu tymczasem ta mowa przyszła
sama do niego – przepłynęła ocean i znalazła go,
samotnika, na drugiej półkuli, taka kochana, taka droga,
taka śliczna! We łkaniu, jakie nim wstrząsało, nie było
bólu, ale tylko nagle rozbudzona niezmierna miłość,
przy której wszystko jest niczym… On po prostu tym
wielkim płaczem przepraszał tę ukochaną, oddaloną
za to, że się już tak zestarzał, tak zżył z samotną skałą
i tak zapamiętał, iż się w nim i tęsknota poczęła zacierać.
A teraz „wracał cudem” – więc się w nim serce rwało.
Chwile mijały jedne za drugą: on wciąż leżał. Mewy
przyleciały nad latarnię, pokrzykując jakby niespokojne



o swego starego przyjaciela. Nadchodziła godzina,
w której je karmił resztkami swej żywności, więc kilka
z nich zleciało z wierzchu latarni aż do niego. Potem
przybyło ich coraz więcej i zaczęły go dziobać lekko
i furkotać skrzydłami nad jego głową. Szumy skrzydeł
zbudziły go. Wypłakawszy się, miał teraz w twarzy jakiś
spokój i rozpromienienie, a oczy jego były jakby
natchnione. Oddał bezwiednie całą swoją żywność
ptakom, które rzuciły się na nią z wrzaskiem, a sam
wziął znowu książkę. Słońce już było przeszło nad
ogrodami i nad dziewiczym lasem Panamy i staczało się
z wolna za międzymorze, ku drugiemu oceanowi, ale
i Atlantyk był jeszcze pełen blasku, w powietrzu widno
zupełnie, więc czytał dalej:

Tymczasem przenoś duszę moją utęsknioną

Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych…

Zmierzch dopiero zatarł litery na białej karcie,
zmierzch krótki jak mgnienie oka. Starzec oparł głowę
o skałę i przymknął oczy. A wówczas „Ta, co jasnej broni
Częstochowy” zabrała jego duszę i przeniosła „do tych
pól malowanych zbożem rozmaitym”. Na niebie paliły
się jeszcze długie szlaki czerwone i złote, a on w tych
światłościach leciał ku stronom kochanym. Zaszumiały
mu w uszach lasy sosnowe, zabełkotały rzeki rodzinne.
Widzi wszystko, jak było. Wszystko go pyta:
„Pamiętasz?” On pamięta! a zresztą widzi: pola
przestronne, miedze, łąki, lasy i wioski. Noc już! O tej
porze już zwykle jego latarnia rozświecała ciemności
morskie – ale teraz on jest we wsi rodzinnej. Stara
głowa pochyla się na piersi i śni. Obrazy przesuwają się



przed jego oczyma szybko i trochę bezładnie. Nie widzi
domu rodzinnego, bo starła go wojna, nie widzi ojca ani
matki, bo go odumarli dzieckiem; ale zresztą wieś, jakby
ją wczoraj opuścił: szereg chałup ze światełkami
w oknach, grobla, młyn, dwa stawy podane ku sobie
i brzmiące cała noc chórami żab. Niegdyś w tej swojej
wiosce stał nocą na widecie, teraz przeszłość ta
podstawia się nagle w szeregu widzeń. Oto znowu jest
ułanem i stoi na widecie: z dala karczma pogląda
płonącymi oczyma i brzmi, i śpiewa, i huczy wśród ciszy
nocnej tupotaniem, głosami skrzypiec i basetli. „U-ha!
U-ha!” To ułany krzeszą ognia podkówkami, a jemu tam
nudno samemu na koniu! Godziny wloką się leniwo,
wreszcie światła gasną, teraz, jak okiem sięgnąć, mgła
i mgła nieprzejrzana: opar widocznie podnosi się z łąk
i obejmuje świat cały białawym tumanem. Rzekłbyś:
zupełnie ocean. Ale to łąki: rychło czekać, jak derkacz
ozwie się w ciemności i bąki zahuczą po trzcinach. Noc
jest spokojna i chłodna, prawdziwie polska noc!
W oddali bór sosnowy szumi bez wiatru… jak fala
morska. Wkrótce świtanie wschód ubieli: jakoż i kury
pieją już w zapłociach. Jeden drugiemu podaje głos
z chaty do chaty; wraz i żurawie krzyczą już gdzieś
z wysoka. Ułanowi jakoś rześko, zdrowo. Coś tam gadali
o jutrzejszej bitwie. Hej! to i pójdzie, jak pójdą inni
z krzykiem i furkotaniem chorągiewek . Młoda krew gra
jak trąbka, choć powiew nocny ją chłodzi. Ale już świta,
świta! Noc blednie: z cienia wychylają się lasy, zarośla,
szereg chałup, młyn, topole. Studnie skrzypią, jakby
blaszana chorągiewka na wieży. Jaka ta ziemia kochana,
śliczna w różowych blaskach jutrzni! Oj, jedyna, jedyna!



Cicho! Czujna wideta słyszy, że się ktoś zbliża.
Zapewne idą zluzować warty.

Nagle jakiś glos rozlega się nad Skawińskim.

– Hej, stary! wstawajcie. Co to wam?

Stary otwiera oczy i patrzy ze zdziwieniem
na stojącego przed sobą człowieka. Resztki snu widzeń
walczą w jego głowie z rzeczywistością. Wreszcie
widzenia bledną i nikną. Przed nim stoi Johns, strażnik
portowy.

– Co to? – pyta Johns – chorzyście?

– Nie.

– Nie zapaliliście latarni. Pójdziecie precz ze służby.
Łódź z San-Geromo rozbiła się na mieliźnie, szczęściem,

nikt nie utonął; inaczej poszlibyście pod sąd. Siadajcie
ze mną, resztę usłyszycie w konsulacie.

Stary pobladł: istotnie nie zapalił tej nocy latarni.

W kilka dni później widziano Skawińskiego
na pokładzie statku idącego z Aspinwall do New Yorku.
Biedak stracił posadę. Otwierały się przed nim nowe
drogi tułactwa; wiatr porywał znowu ten liść, by nim
rzucać po lądach i morzach, by się nad nim znęcać
do woli. Toteż stary przez te kilka dni posunął się
bardzo i pochylił; oczy miał tylko błyszczące. Na nowe
zaś drogi życia miał także na piersiach soją książkę,
którą od czasu do czasu przyciskał ręką, jakby
w obawie, by mu i ona nie zginęła…



Wspomnienie z Maripozy

Byłem tylko jakby przelotem w Maripozie i równie
pobieżnie zwiedziłem jej okolice. Byłbym się jednak
dłużej zatrzymał i w mieście, i w hrabstwie, gdybym
był wiedział, że o kilkanaście mil od miasta żyje w lesie
prototyp mego Latarnika. Przed niedawnym czasem pan
M., który jednocześnie ze mną był w Kalifornii,
przeczytawszy Latarnika, opowiedział mi spotkanie
z podobnym do niego zupełnie polskim skwaterem.

Opowiadanie to powtarzam wiernie co do treści.

…Po drodze do Big Trees, czyli olbrzymich drzew
kalifornijskich, zajechałem do Maripozy. Miasto to
liczyło przed niedawnymi jeszcze laty do piętnastu
tysięcy mieszkańców, obecnie jest ich dziesięć razy
mniej. Wiadomo, że w Nowym Świecie miasta rodzą się
jak grzyby, ale też często mają żywot motyli. Tak było
i z Maripozą. Póki rzeczka Maripoza przeświecała
złocistym dnem, a na brzegach osadzała zielonawe
grudki drogiego metalu, roili się tu górnicy
amerykańscy, „gambusinos” z Meksyku i kupcy z całego
świata. Potem wszystko to wywędrowało. „Złote”
miasta są nietrwałe, bo złoto prędzej czy później musi
się wyczerpać. Dziś miasto Maripoza ma z tysiąc
mieszkańców, a brzegi rzeki Maripozy pokryły się już
na nowo gęstwiną wierzb płaczących, drzewa
bawełnianego i innych pomniejszych krzewów. Tam,

gdzie dawniej górnicy śpiewywali wieczorami: „I

crossed Mississippi”, obecnie śpiewają kujoty. Miasto
składa się z jednej ulicy, na której najpiękniejszym
budynkiem jest szkoła; drugie po niej miejsce trzyma
„Capitol”, trzecie hotel pana Billinga, obejmujący



zarazem grocernię, „saloon”, to jest szynk, i „bakery”,
czyli piekarnię. Kilka innych sklepów świeci wystawami
wzdłuż ulicy. Ruch jednak handlowy jest tu bardzo
niewielki. Sklepy zaopatrują potrzeby samego tylko
miasta, bo w okolicy mało jest farmerów. Całe hrabstwo
ma jeszcze nader nieliczną ludność, po większej zaś
części szumi olbrzymimi lasami, w których z rzadka
siedzą skwaterowie.

Gdy dyliżans nasz wjeżdżał do miasta, było w nim
niezwykle ludno, przybyliśmy bowiem w piątek, a to
jest dzień targowy. Skwaterowie przywożą w ten dzień
miód do grocerni, w której w zamian zaopatrują się
w rozmaite artykuły żywności. Inni przypędzają trzodę,
farmerowie dostawiają zboże. Lubo emigracja napływa
do Maripozy bardzo pomału, znajdowało się wszelako
i kilka wozów emigranckich, które łatwo poznać
po białych wysokich dachach i po tym, że między
kołami zwykle upięty jest na łańcuchu pies, szop albo
niedźwiadek . Ruch przed hotelem panował niemały,
gospodarz zaś hotelu, pan Billing, kręcił się na wszystkie
strony, roznosząc dżin, whisky i brandy. Na pierwsze
wejrzenie poznał on we mnie cudzoziemca jadącego
do Big Trees, ponieważ zaś tacy turyści stanowią
najpożądańszą dla niego klientelę, dlatego zajął się mną
ze szczególną troskliwością.

Był to niemłody już człowiek, ale ruchliwy i żywy
jak iskra. Tak po jego ruchach, jak i po twarzy łatwo
było poznać, że nie był to Prusak . Z wielkim
ugrzecznieniem wskazał mi mój pokój. Objaśnił, że już
jest po brekfeście, ale jeżeli sobie życzę, podadzą mi
natychmiast jeść w „dining room”.

– Gentleman zapewne z San Francisco?



– O, nie. Z dalszych stron.

– All right! Zapewne do Big Trees?

– Tak jest .

– Jeżeli pan życzy sobie obejrzeć fotografie drzew,

wiszą one na dole.

– Dobrze, zaraz zejdę.

– Czy długo pan zabawi w Maripozie?

– Kilka dni. Potrzebują odpocząć, a przy tym chcę
widzieć okoliczne lasy.

– Polowanie tu doskonałe. Niedawno zabito pumę.

– Dobrze, dobrze. Tymczasem pójdę spać.

– Good bye! Na dole jest książka hotelowa, w której
pan raczysz zapisać swoje nazwisko.

– Dobrze…

Położyłem się spać i spałem aż do obiadu, o którym
oznajmiono uderzeniem pałki w blaszaną górniczą
miednicę. Zeszedłem na dół i przede wszystkim
zapisałem się do książki, nie omieszkawszy do swego
nazwiska dodać: „from Poland”. Następnie udałem się
do „dining roomu”. Targ widocznie już się skończył,
handlujący rozjechali się do domów, bo do obiadu
zasiadło tylko kilka osób. Dwie familie farmerskie, jakiś
jegomość bez oka i bez krawata, miejscowa
nauczycielka, która widocznie stale mieszkała w hotelu,
i jakiś starzec, o ile z ubioru i broni mogłem wnosić –
skwater. Jedliśmy w milczeniu przerywanym tylko
krótkimi frazesami: „Chciałbym panu podziękować
za chleb” lub „za masło”, lub „za sól”. W ten sposób
siedzący dalej od chleba, masła lub soli proszą



o posunięcie tych przedmiotów bliżej nich siedzących
sąsiadów. Byłem zmęczony i nie chciałem rozpoczynać
rozmowy. Rozglądałem się natomiast po pokoju,
którego ściany, jak rzekł pan Billing, były zawieszone
fotografiami drzew olbrzymich. Więc: „Father of the
Forest”, czyli ojciec lasu, zwalony już. Nie mógł jednak
udźwignąć swoich 4000 lat na grzbiecie!

Długość: 450 stóp, obwód 112. Ładny tatuś! Wierzyć
się nie chce oczom i podpisom. „Grizzled Giant”: 15 łokci
średnicy. No! nawet Żydzi nasi namyślaliby się, gdyby
im kazano odstawić taką roślinkę do Gdańska. Dusza
skakała mi z radości na myśl, że wkrótce zobaczę
w naturze i własnymi oczyma tę grupę drzew, a raczej
wież kolosalnych, stojących samotnie w lesie…
od potopu. Ja, warszawiak, ujrzę własnymi oczyma
„ojca”, dotknę jego kory, a może kawał jej przywiozę
do Warszawy na dowód sceptykom, że naprawdę
byłem w Kalifornii. Człowiek, gdy się tak zabłąka,
samemu sobie wydaje się dziwnym i mimo woli cieszy
się myślą, jak to będzie opowiadał za powrotem i jak
miejscowi sceptycy nie będą mu wierzyli, by były
na świecie drzewa mające pięćdziesiąt sześć łokci
obwodu. Rozmyślania ta przerwał mi głos Murzyna:

– Czarnej kawy? białej?

– Czarnej, jak sam jesteś – chciałem odpowiedzieć, ale
odpowiedź byłaby nietrafną, stare bowiem Murzynisko
miało białą jak mleko czuprynę i ledwo nogi włóczyło
ze starości.

Tymczasem obiad się skończył. Wstali wszyscy. Ojciec
fermer zapchał sobie żuchwy tytuniem, mama fermerka,
siadłszy na biegunowym krześle, poczęła się bujać



zawzięcie, a córka jasnowłosa, grzywiasta Polly czy
Katty, poszła do pianina i po chwili usłyszałem:

– „Yankee Doodle is going down town”…

– Nie mnie brać na Yankee Doodle! – pomyślałem
sobie. – Od New Yorku do Maripozy grają mi to panny
na fortepianach, żołnierze na trąbkach, Murzyni
na bandżach, dzieci na kawałkach wołowych żeber.
Zapomniałem! Jeszcze na okręcie prześladowała mnie
Yankee Doodle. Z czasem w Ameryce zjawi się zapewne
choroba Yankee-Doodle-fobia!

Zapaliłem cygaro i wyszedłem na ulicę. Lekki mrok
ogarniał przestworze. Wozy się porozjeżdżały, emigranci
również. Było cicho i uroczo. Zachód rumienił się zorzą,
wschód ciemniał. Było mi jakoś wesoło i dobrze. Życie
wydało mi się nader przyjemnym, lekkim, swobodnym.

Z ogródków przy domach dochodziły mnie śpiewy,
gdzieniegdzie wśród krzewów mignęła biała sukienka,
gdzieniegdzie para jasnych oczu. Co za śliczny był
wieczór! Szkoda tylko, że w Ameryce obywatele mają
zwyczaj wieczorami palić śmiecie na ulicy. Zapach dymu
bardzo niepotrzebnie miesza się oto z zapachem róż
i świeżą wonią pobliskich lasów. Od czasu do czasu
z przyległych do miasteczka pól i gęstwin dolatywały
odgłosy pukaniny ze strzelb, bo niemal wszyscy
mieszkańcy Maripozy są myśliwymi; zresztą ruch już
ustał, śmiecie dogorywały. Na ulicy spotkałem kilka
osób i nie wiem, czy mimo woli własne swoje
usposobienie przeniosłem na twarze innych, ale wśród
łagodnych blasków zachodu wszystkie te twarze
wydały mi się dziwnie zadowolone, spokojne
i szczęśliwe.



– Może też – myślałem sobie – żyje się tu cicho,
spokojnie i szczęśliwie, w tym nieznanym, zapadłym
w lasach kącie świata. Może też i w tej amerykańskiej
swobodzie dusza tak rozpromienia się i świeci
łagodnym światłem jakby robaczek świętojański. Tu
przy tym i niegłodno, i niechłodno, i przestrzeni dużo,
jest się gdzie rozkurczyć, jest ręce gdzie wyciągnąć…
A przy tym te lasy tak spokojne, ach! jak spokojne!…
Kilku Murzynów idących naprzeciw mnie śpiewało
dość dźwięcznymi głosami, szczęściem nie Yankee
Doodle, ale Srebrne nitki.

– Dobry wieczór panu – rzekli uprzejmie przechodząc
koło mnie.

I ludzie tu jacyś życzliwi, grzeczni. Doprawdy, gdy
przyjdzie starość, pomyślę nieraz o tej cichej Maripozie.
Z wysoka doleciał mnie głos żurawi ciągnących gdzieś
ku Oceanowi. Rozkołysałem się i rozmarzyłem. Dziwne
zebranie wrażeń, ale wróciłem do hotelu prawie
rozrzewniony i jakiś tęskny. Począłem myśleć o domu,
o moich i także zacząłem śpiewać, ale nie Yankee
Doodle. O nie! Śpiewałem: „U nas inaczej! inaczej!
inaczej!”…

– Puk, puk, puk!

– Ciekawym, kto to być może? – pomyślałem.

– Puk! puk!

– Come in.

Wszedł gospodarz. Co u licha! co za kraj! I ten ma
minę zupełnie wzruszoną. Zbliża się do mnie, ściska
mnie silnie za rękę i nie puszczając mej dłoni, oddala się



na długość ramienia, patrząc na mnie tak, jakby mnie
chciał błogosławić.

Otwieram usta i moje zdziwienie równa się jego
rozrzewnieniu.

– Zobaczyłem w księdze hotelowej – mówi – pan
jesteś z Polski?

– Tak jest . Czy i pan Polak?

– O nie! Jestem Badeńczyk .

– To pan był w Polsce?

– O nie! nigdy…

– A więc?…

Moje oczy otwierają się równie szeroko, jak usta…

– Panie – rzecze gospodarz – służyłem pod
Mierosławskim.

– Tam do licha!

– To był bohater! to największy wódz w świecie!
Jakżem szczęśliwy, że pana widzę… Czy on żyje jeszcze?

– Nie, umarł.

– Umarł! – mówi Niemiec i siadłszy ciężko opuszcza
ręce na kolana, a głowę na piersi.

Nie wiedziałem sam, co mam robić. Nie podzielałem
entuzjazmu pana Billinga dla M., ale w tej chwili
entuzjazm ten był mi miłym i pochlebiał mi.
Tymczasem pan Billing zwycięża swój smutek
i uwielbienie jego dla M. Płynie kaskadą, wobec której
niczym Niagara albo Yosemita Falls. O uszy moje
obijają się imiona kilku bohaterów starożytności, kilku
ze średnich wieków, następnie Waszyngtona, Lafayetta,



Kościuszki i Mierosławskiego; potem słyszę wyrazy
takie, jak swoboda, postęp, cywilizacja – słyszę setkami,
tysiącami. Wymowny jenerał miał widocznie
wymownych szeregowców.

– To był człowiek idealny! – wykrzykuje na koniec
mój gospodarz.

– Był czy nie był, mniejsza o to! – myślę sobie – ale
faktem jest, że ty, pozytywny Niemcze, jeśli masz
w sobie coś idealnego, to dziwnym zbiegiem
okoliczności zawdzięczasz to Polakowi. Gdyby nie on,
ergo, gdyby nie my, myśl twoja nie uleciałaby może
nigdy ponad dolary, business i zyski ze swego hotelu.
Łapałbyś tylko chciwie turystów jadących do Big Trees
i skakał koło nich, jak koło mnie skakałeś, a teraz oto
duch wyższy dmie przez ciebie jak przez dudy organów
– i wyrzucasz słowa, które już skwaśniały jak stare piwo
w Europie, ale które nie przestały być
najszlachetniejszymi słowami, na jakie się zdobył język
ludzki. W starej Europie jest tylko może jedyny kąt,
gdzie je biorą jeszcze na serio i czasem wymawiają
ze łzą w oku, a czasem z bólem, że inni poniewierają
tymi skarbami lub na nich gwiżdżą, jak na dziurawych
orzechach. Ale trudno… I o owym kącie czasem także…
trudno – o jak trudno! Co za poczciwy jakiś Niemiec; nie
imponuje mu nic a nic Sadowa ani Sedan, on tylko
wspomina M. i swoje Badeńskie. Co za poczciwy
Niemiec! Adres jego: Billing’s Hotel, Kalifornia,
Maripoza County. Warto zanotować adres takiego
Niemca. Trzebaż aż do Maripozy po niego jechać!

All right!



On tymczasem powtarza: „Ach ten M…!”, i obciera
oczy, wyraźnie obciera oczy. Dusza złota!

– Tak mi miło, że pana widzę, jakbym się napił
whisky z imbierem! – mówi do mnie.

Ściska moją dłoń, ściska ją po raz drugi, trzeci i zabiera
się ku drzwiom. Przy drzwiach pali się ręką w czoło,
aż plasło.

– Ale! – mówi. – Otom zapomniał! Przecie tu jest
pański rodak .

– W Maripozie?

– Nie, on mieszka w lesie. Ale w piątek przyjeżdża
na targ z miodem i zostaje na noc. Stary człowiek .
Bardzo stary, bardzo dobry! On tu już jest
ze dwadzieścia lat . Jeszcze tu nikogo nie było, jak on
przyszedł. Jutro go panu przyprowadzę.

– Jakże się nazywa?

Niemiec staje i poczyna się w głowę drapać, jak
pierwszy lepszy polski Bartek .

– O! I don’t know! Nie wiem! – mówi. – Coś bardzo
trudnego.

Nazajutrz, ledwiem wstał, już mój Niemiec jeszcze
przed brekfestem przyprowadził mi rodaka.

Natychmiast poznałem w nim starca, który wczoraj
jadł ze mną obiad.

Był to człowiek wysoki, bardzo nawet wysoki, ale
pochylony mocno. Miał białą głowę, białą brodę
i niebieskie oczy, które utkwił we mnie od razu z jakąś
dziwną uporczywością.



– Zostawiam panów samych – rzekł Niemiec.

Zostaliśmy tedy sami i patrzyli na siebie przez długi
czas w milczeniu. Po prawdzie, byłem jakiś zmieszany
widokiem tego starca, podobniejszego do Wernyhory
niż do przeciętnego rodaka.

– Zwę się Putrament – ozwał się starzec. – Aza
nazwisko moje obce jest uszom twoim?

– Nazwisko moje M. – odparłem. – Pańskie odbiło mi
się o uszy. Zdaje się z Litwy?

Coś istotnie przypominało mi się z Pana Tadeusza,
coś „Putrament z Pikturną” w opowiadaniu Protazego
o procesach.

Starzec przyłożył rękę do ucha.

– Hę? – rzekł.

– Zdaje mi się z Litwy?

– Podnieś głos twój, albowiem wiek zepsował uszy
moje i głuchą jest starość moja – odrzekł pan
Putrament .

– Czy on kpi sobie ze mnie, czy ja głupi jestem? –
pomyślałem – ale coś ten staruszek mówi językiem
proroków. Cóż za oryginały spotykam w tej Maripozie?

– Pan dawno z kraju? – spytałem.

– Dwadzieścia dwa lata tu mieszkam i zaprawdę,
pierwszym jesteś, którego oglądam ze stron ojczystych,
gwoli czemu wzruszone jest serce moje i uradowana
dusza we mnie.

Rzeczywiście starzec mówił głosem drżącym
i wydawał się bardzo wzruszony. Co do mnie, byłem



tylko zdziwiony. Nie siedziałem dwadzieścia lat w lesie,
Polaków widziałem niedawno w San Francisco i nie
miałem powodu się rozczulać. Miałem natomiast trochę
ochoty wykrzyknąć: co za styl! Żeby tak kto do mnie
mówił przez dobę, to bym chyba zaczął wyć… Brr!…
Tymczasem starzec wpatrywał się we mnie uporczywie
i myśl jego zdała się pilnie pracować. Kilka razy jakby
pragnął mówić i uciął. Widocznym było, iż sam czuł,
że nie wyraża się jak każdy inny człowiek . Mówił
zresztą bardzo poprawnie, ale z trudnością.

– W ziemi dalekiej stężał język mój i związały się
wargi moje…

– Co prawda, to nie grzech! – pomyślałem.

Ale wesołość opuszczała mnie. Robiło mi się jakoś
przykro i uczułem pewien wyrzut sumienia. Jak sobie
tam mówił, tak mówił ten starzec – myślałem – ale
mówi ze wzruszeniem, z głębokim smutkiem i szczerze,
a ja oto jakbym podrwił sobie z niego.

I mimowolnie wyciągnąłem ku niemu obie ręce.
Wziął je i przycisnął silnie do swych piersi, powtarzając:

– Rodak! rodak!

Takie uczucie drgało w jego głosie, że chwyciło mnie
wprost za serce.

W każdym razie miałem przed sobą dziwną zagadkę,
a może bardzo smutną. Począłem tedy patrzeć na niego,
jakbym patrzył na starego ojca. Posadziłem go
z uszanowaniem na krześle i sam usiadłem koło niego.
On wciąż patrzył na mnie.

– Co słychać w ziemi naszej? – spytał.



Rozpuściłem język jak kołowrot, starając się tylko
mówić głośno i jasno. W ten sposób gadałem z pół
godziny, a w miarę słów moich szanowna jego głowa
kiwała się smutno – lub uśmiech występował mu
na usta. Powtórzył raz zdanie Galileusza i częstokroć
zadawał mi pytania, zawsze tym samym poważnym,

dziwnym i niewytłumaczonym dla mnie stylem.

Wszystko, com mu opowiadał, zajmowało go nad
wszelki wyraz. Cała jego dusza zbiegała się do oczu
i ust . Żyjąc samotnie wśród lasu może on dni całe
myślał tylko o tym, co płynęło tera z ust moich.

Dziwny starcze, dziwna raso ludzka, która
na najodleglejsze krańce świata niesiesz jedną myśl
i jedno uczucie! Tym żyjesz w lasach, w pustyniach
i nad morzem – unosisz ciało swoje, a duszy oderwać
nie umiesz – i chodzisz jak błędna między innymi
ludźmi! Ale rasa ta wymiera z wolna. Ja wam
opowiadam o jednym z ostatnich.

Opowiadanie zda się wymysłem, a jest
rzeczywistością. Putrament może żyje jeszcze w swoim
lesie, w bliskości Maripozy. Z opowiadań jego
dowiedziałem się, co następuje: Był pasiecznikiem, jak
większość skwaterów. Nie jest zbyt ubogi. Pszczoły
zarabiały na jego życie. Zestarzawszy się, wziął
pomocnika, młodego Indianina, który dogląda pasieki.
Mówił, że sam dotychczas jeszcze co dzień poluje.
Zwierzyny w pobliżu Maripozy jest mnóstwo: jeleni,
antylop i ptastwa wszelakiego moc nieprzebrana.

Niedźwiedzie przerzedziły się znacznie. Jego „canyon”
jest jednym z najpiękniejszych w okolicy. Przy domu
jest cudny strumień, tworzący mnóstwo kaskad –



zresztą skały i góry, a na nich las i las nieprzebyty…
Cisza, spokój… Zapraszał mnie mocno, bym go
odwiedził, ale musiałbym z powrotem czekać
aż do następnego piątku, więc z żalem nie mogłem
przyjąć zaproszenia. Mówił ciągle, jak jaki Abraham lub
Jakub… Słowa: aza, azali, zaprawdę, lepak, przecz
i wżdy – powtarzały się w jego ustach co chwila.
Czasami zdawało mi się, że mam przed sobą jakiegoś
człowieka z czasów Górnickiego lub Skargi, który pod
ziemią przewędrował do Maripozy i zmartwychwstał tu
lub żył od owych czasów, jak owe Big Trees pobliskie.
Ale prócz tego starego języka była w mowie jego jeszcze
i jakaś dziwna uroczystość, polegająca na toku zdań,
na mnóstwie pleonazmów, na szczególnych
określeniach. Postanowiłem wreszcie rozwiązać zagadkę.

– Powiedz mi, szanowny panie, skąd ci się wziął ten
język? Język to nie dzisiejszy, ale stary, którym już nie
mówią w Polsce.

Uśmiechnął się.

– Jedną książkę mam w domu: Biblię Wujka, którą
czytuję co dzień, abym nie zapomniał mowy mojej i nie
stał się niemym w języku ojców moich…

Teraz zrozumiałem. Przez kilkadziesiąt lat w zapadłej
Maripozie nie widział ani jednego Polaka, nie mówił
z nikim. Czytywał więc Wujka, i nic dziwnego, że nie
tylko jego słowa, ale i myśli ułożyły się do miary Biblii.
Inaczej już po polsku nie umiał i nie mógł umieć;
oddawał to, co czerpał. Nie chciał tylko za nic w świecie
zapomnieć. Miał zwyczaj czytywać głośno swoją Biblię
każdego ranka. Zresztą nic więcej nie dochodziło go



ze stron ojczystych, nic, znikąd – chyba tylko szum lasu
kalifornijskiego przypominał mu szumy litewskie.

Gdyśmy się żegnali, rzekłem:

– Za miesiąc wracam do kraju. Czy nie masz pan jakich
krewnych? brata, swata, kogokolwiek, komu byś mógł
dać znać o sobie?

Zamyślił się, jakby szukał w pamięci jakich
najdalszych krewnych – potem począł potrząsać głową:

– Nikogo… nikogo… nikogo…

A jednak ten starzec czytywał Wujka i nie chciał…
zapomnieć.

Pożegnaliśmy się.

– Niech cię prowadzi Pan! – rzekł mi na drogę.

On zaraz wyjechał do lasu – ja, w dwa dni potem,

do Big Trees. Gdym wsiadał do dyliżansu, mister Billing
wstrząsał moją ręką, jakby ją sobie chciał urwać
na pamiątkę, i powtarzał:

– To był wielki człowiek, panie, ten M… Good bye!
Good bye! Sehr grosser Mann!

W kwadrans potem otoczyły mnie lasy Maripozy.
Nazajutrz rankiem myślałem sobie: w tej chwili stary
Putrament czyta głośno w kanionie swoją Biblię…



Orso

Ostatnie dni jesieni są dla Anaheim, miasteczka
położonego w południowej Kalifornii, dniem zabaw
i uroczystości. Kończy się naówczas winobranie całe,
więc miasto roi się tłumami ludności robotniczej. Nic
bardziej malowniczego nad widok, jaki przedstawia ta
ludność, złożona w mniejszej części z Meksykanów,

głównie zaś z Indian Cahuilla, którzy dla zarobku
przybywają aż z dalekich gór San Bernardino, leżących
w głębi kraju. Jak jedni, tak i drudzy roztasowują się
na ulicach i placach do sprzedania, czyli tak zwanych
lotach, na których sypiają pod namiotami albo wprost
pod gołym niebem, wiecznie w tej porze roku
pogodnym. Śliczne to miasto, otoczone kępami
eukaliptusów, rycynusów i drzew pieprzowych, wre
jakby jarmarkiem gwarnym i hałaśliwym,

a stanowiącym dziwne przeciwieństwo z głęboką
i poważną ciszą pustyni, porosłej kaktusami, która
zaczyna się zaraz za polami winogradu. Wieczorem, gdy
słońce kryje promienny swój krąg w toniach oceanu,
a na różowym niebie widać również różowo oświecone
klucze dzikich gęsi, kaczek, pelikanów, mew i żurawi,
ciągnących tysiącami z gór ku oceanowi, w mieście
zapalają się ogniska i rozpoczyna się zabawa.
Minstrelowie murzyńscy klekocą w kastaniety przy
każdym ognisku słychać odgłosy bębnów i mrukliwe
tony „bandża”; Meksykanie tańczą na rozciągniętych
ponczach ulubione swe bollero; Indianie wtórują im,

trzymając w rękach długie, białe laski „kiotte” lub
rzucając okrzyki: „eviva”!; ogniska sycone czerwonym
drzewem huczą i strzelają iskrami, a przy krwawych ich



blaskach widać skaczące postacie, dokoła zaś –

miejscowych osadników pod rękę z pięknymi żonami
i córkami, przypatrujących się zabawie.

Dzień jednak, w którym ostatnie grono zostaje
wytłoczone indyjskimi nogami, jest jeszcze uroczystszy,
zjeżdża albowiem wówczas z Los Angeles wędrowny
cyrk pana Hirscha, Niemca, a zarazem właściciela
menażerii, złożonej z małp, kuguarów, lwów
afrykańskich, jednego słonia i kilkunastu
zdziecinniałych ze starości papug: the Greatest
Attraction of the World! Jakoż Cahuillowie oddają
ostatnie „pezos”, których nie zdołali przepić, aby tylko
widzieć nie tyle dzikie zwierzęta, bo tych w San
Bernardino nie brak, ile artystki, atletów, klownów
i wszystkie cuda cyrkowe, które wydają im się
co najmniej „wielką medycyną”, to jest czarodziejstwem
możebnym do spełnienia tylko z pomocą sił
nadprzyrodzonych.

Ściągnąłby jednak na siebie słuszny, a Bóg widzi
niebezpieczny gniew pana Hirscha, kto by myślał,
że cyrk jego jest przynętą tylko dla Indian, Chińczyków
lub Murzynów. Przeciwnie: przybycie cyrku pociąga
za sobą zjazd nie tylko okolicznych osadników, ale
nawet mieszkańców sąsiednich mniejszych miast:
Westminster, Orange i Los Nietos. Ulica „Pomarańcz”
bywa wówczas tak zapchana wozami i powozikami
najrozmaitszych kształtów, że niepodobna się
przecisnąć. Cały wielki świat „setlerski” staje jak jeden
mąż. Młode zgrabniutkie miss, z jasnymi grzywkami
na oczach, szczebioczą i szczerzą ząbki; hiszpańskie
senioritas z Los Nietos rzucają długie, powłóczyste
spojrzenia spod tiulowych zasłon; zamężne damy



z okolicy, ubrane według ostatniej mody, z dumą
wspierają się na ramionach ogorzałych farmerów,

którym za cały strój służą obdarte kapelusze, rypsowe
pantalony i flanelowe koszule, zaścięgnięte w braku
krawatów na hetkę i pętelkę.

Wszystko to wita się, nawołuje, ogląda bacznym
okiem stroje, o ile są very fashionable, i obgaduje
po trochu.

Wśród powozików zasypanych kwiatami
i wyglądających jak wielkie bukiety harcują
na mustangach młodzi ludzie i przechylając się
z wysokich kulbak meksykańskich zaglądają ukradkiem
pod kapelusze dziewicze. Półdzikie konie, przerażone
hukiem i gwarem, toczą krwawymi oczyma, wspinają
się i kwiczą, ale dzielni jeźdźcy nie zdają się nawet
zwracać na to uwagi.

Wszyscy rozmawiają o the greatest attraction, czyli
o szczegółach przedstawienia wieczornego, które
świetnością ma przejść wszystko, co dotąd widziano.
Istotnie, olbrzymie afisze donoszą o cudach
prawdziwych. Sam dyrektor Hirsch, „artysta na bacie”,
ma dać koncert z najsroższym ze znanych dotąd lwem
afrykańskim. Lew rzuca się wedle programu
na dyrektora, któremu za całą obronę służy tylko bat .
Ale zwykłe to narzędzie zmieni się w cudownych rękach
(zawsze według programu) na ognisty miecz i tarczę.
Koniec owego bata ma kąsać jak grzechotnik, migać jak
błyskawica, strzelać jak piorun i trzymać w ciągłym
oddaleniu potwora, który na próżno miota się i chce
rzucić na artystę. Nie na tym jednak koniec:
szesnastoletni Orso, „Herkules amerykański”, zrodzony
z ojca białego, a matki Indianki, ma dźwigać na sobie



sześciu ludzi, po trzech na każdym ramieniu; prócz tego
dyrekcja ofiaruje sto dolarów każdemu człowiekowi,
„bez względu na kolor skóry”, który by małoletniego
atletę zmógł w ręcznej walce. Głuche wieści chodzą
po Anaheim, że z gór San Bernardino przybył umyślnie
dla próbowania się z Orsem Grizzly-Killer (zabijacz
niedźwiedzi), sławny z nieustraszoności i siły wnicznik,
który, jak Kalifornia Kalifornią, pierwszy z ludzi ośmielił
się uderzać na szarego niedźwiedzia z toporem i nożem.

Prawdopodobne zwycięstwo „zabijacza niedźwiedzi”
nad szesnastoletnim atletą cyrkowym podnieca
do najwyższego stopnia umysły wszystkich męskich
mieszkańców Anaheimu; jeśli bowiem Orso, który
dotychczas wszędzie między Atlantykiem a Pacyfikiem
rzucał na ziemię najsilniejszych „yankee”, zostanie teraz
zwyciężony, nieśmiertelna chwała okryje całą
Kalifornię. Umysły kobiece niemniej podnieca znów
następny numer programu: oto tenże sam potężny Orso
będzie nosił na trzydziestostopowym maszcie małą
Jenny, „cud świata”, o której afisz mówi, że jest
najpiękniejszą dziewczyną, jaka żyła na ziemi „za ery
chrześcijańskiej”. Dyrektor, mimo iż Jenny liczy dopiero
lat trzynaście, ofiaruje również sto dolarów każdej
dziewicy, „bez względu na kolor skóry”, która
by ośmieliła się stanąć w zawód pod względem
piękności z „aniołem powietrznym”. Miss, misski
i misseczki z Anaheimu i okolicy krzywią się
w pogardliwy sposób czytając ten punkt programu
i utrzymują, że nie byłoby to lady like stawać
do takiego współzawodnictwa. Swoją drogą, każda
z nich wolałaby oddać nawet swoje krzesło
na biegunach niż nie być na wieczornym



przedstawieniu i nie zobaczyć tej dziecinnej rywalki,
w której piękność zresztą w porównaniu na przykład
z siostrami Bimpa żadna nie wierzy. Dwie siostry
Bimpa, starsza Refugio i młodsza Mercedes, siedząc
niedbale w ślicznym „buggy”, czytają właśnie afisz.
Na cudnych twarzach ich nie znać najmniejszego
wzruszenia, choć czują, że oczy Anaheimu zwracają się
na nie w tej chwili jakby z prośbą, by ratowały honor
całego hrabstwa, i zarazem z patriotyczną dumą,
ugruntowaną na przekonaniu, że nad te dwa kwiaty
kalifornijskie nie masz piękniejszych we wszystkich
górach i kanionach świata tego. Och! bo też śliczne są
siostry Refugio i Mercedes! W żyłach ich nie na próżno
płynie czysta krew kastylska, o czym matka ich mówi
co chwila, wyrażając za jedną drogą wysoką swą
pogardę tak dla wszelkiego rodzaju kolorowych, jak
i dla ludzi posiadających jasne włosy, to jest dla
„yankee”.

Ciała dwóch sióstr są wysmukłe, lekkie, a pełne
w ruchach jakichś tajemnic, niby ociężałe, a takie
rozkoszne, że gdy kto z młodzieży zbliża się do nich,
serce mu miota się w piersi od niewyznanej
i nieświadomej siebie żądzy. Od donny Refugio
i Mercedes bije czar, jak woń bije od magnolij
i kielichowców. Twarze ich delikatne, płeć przezroczysta,
choć zarumieniona lekką różowością, jakby odblaskiem
jutrzenki, oczy powłóczyste i czarne, słodkie,
a w spojrzeniu niewinne i tkliwe. Obwinięte w skręty
muślinowych „rebozos”, w „buggy” zarzuconym
kwiatami siedzą oto przeczyste, spokojne i tak piękne,
że same nawet zdają się nie wiedzieć o swej piękności.
Anaheim patrzy na nie, pożera je oczyma, szczyci się



nimi i kocha się w nich. Jakaż więc musi być ta Jenny,
jeśli i tu chce odnieść zwycięstwo? „Saturday Weekly
Review” pisał wprawdzie, że gdy mała Jenny wedrze
się na szczyt masztu, wspartego na potężnym ramieniu
Orsa, gdy na szczycie drąga zawieszona nad ziemią,
narażona na śmierć, pocznie rozkładać rączki i migotać
jak motyl, w cyrku robi się cicho i nie tylko oczy, ale
i serca śledzą ze drżeniem każdy ruch cudnego dziecka.
„Kto ją raz widział na maszcie lub na koniu – kończy
„Saturday Review” – ten jej nie zapomni nigdy,
bo największy malarz na ziemi, nawet mister Harvey
z San Francisco, który malował Palace Hotel, nie
umiałby wymalować nic podobnego”.

Sceptyczna lub zakochana w pannach Bimpa młodzież
anaheimska utrzymuje, że jest w tym „humbug”,
niemniej jednak rozstrzygnie się to ostatecznie dopiero
wieczorem. Tymczasem ruch koło cyrku powiększa się
z każdą chwilą. Z pośrodka długich szop drewnianych,
otaczających właściwy płócienny cyrk, dochodzi ryk
lwów i słonia; papugi poprzyczepiane do kół
zawieszonych przy szopach wrzeszczą wniebogłosy,
małpy huśtają się na własnych ogonach lub
przedrzeźniają się publiczności trzymanej w oddaleniu
sznurami rozciągniętymi wkoło budynków. Nareszcie
z głównej szopy wyjeżdża procesja, której celem
zaciekawić do tego już stopnia publiczność, żeby
aż skamieniała. Czoło procesji stanowi ogromny wóz,
zaprzęgnięty w sześć koni z piórami na głowach.
Woźnice w kostiumach pocztylionów francuskich
powożą z siodła. Na wozach stoją klatki ze lwami,
w każdej zaś klatce siedzi lady z różdżką oliwną.
Za wozem postępuje słoń pokryty kobiercem, z wieżą



na grzbiecie i łucznikami w wieży. Trąby grają, bębny
biją, lwy ryczą, bicze klaskają, słowem, cała karawana
jak gomon posuwa się naprzód z hałasem i wrzawą. Nie
dosyć na tym: za słoniem toczy się maszyna z kominem
jak u lokomotywy, podobna do organów, na której para
gra, a raczej kwiczy i wyświstuje najpiekielniej
narodowe Yankee Doodle. Chwilami para dłużej
zatrzymuje się w dudzie, a wtedy z dudy wychodzi
zwyczajny świst, co jednak nie zmniejsza entuzjazmu
tłumów, które słuchając tej pieśni kwicząco-parowej nie
posiadają się z radości. Amerykanie krzyczą: hurra!
Niemcy: hoch! Meksykanie: eviva! Cahuillowie zaś
wyją z zadowolenia, jak dzikie zwierzęta, które pokąsał
giez.

Tłumy ciągną za wozami, miejsce naokół cyrku
wyludnia się, papugi przestają wrzeszczeć, małpy
przewracać koziołki. The greatest attraction nie bierze
jednak udziału w procesji. Na wozach nie ma ani
„niezrównanego na bacie” dyrektora, ani
„niezwyciężonego Orsa”, ani „anioła powietrznego,
Jenny”. To wszystko chowa się dopiero na wieczór, aby
tym większe wywołać wrażenie. Dyrektor siedzi gdzieś
w szopie lub zagląda do kas, w których jego Murzyni
wyszczerzają białe zęby do publiczności – zagląda
i złości się na quand meme; Orso zaś i Jenny mają
właśnie próbę w cyrku. Pod płóciennym jego dachem
panuje jednak cisza i mrok . Głąb w której piętrzą się
coraz wyżej ławki, prawie zupełnie jest ciemna,
największa natomiast ilość światła wpada przez
płócienny dach na wysypaną piaskiem i otrębami
arenę. Przy owych szarych, przecedzonych przez płótno
blaskach widać stojącego przy parapecie konia, wedle



którego nie ma nikogo. Grubo-płaski koń nudzi się
widocznie, opędza się ogonem od much i kiwa, o ile
może, łbem przywiązanym na białym lejcu i podgiętym
ku piersiom. Powoli oko odkrywa i inne przedmioty, jak
oto: leżący na piasku drąg, na którym Orso nosi zwykle
Jenny, i kilka obręczy zaklejonych bibułą, przez które
Jenny ma skakać – ale wszystko to leży niedbale
porzucone, cała zaś półoświecona arena i mroczny
zupełnie cyrk robią wrażenie pustkowia z pozabijanymi
od dawna oknami. Szeregi spiętrzonych ławek,
w niektórych tylko miejscach obrzucone blaskiem,

wyglądają jak rumowiska; stojący ze spuszczonym łbem
koń nie ożywia obrazu.

Gdzież są Orso i Jenny? Jedno z pasm wkradających
się przez szpary światła, w którym kręci się i wiruje
kurz, pada jak złota plama na zagłębienie dalszych
ławek . Plama ta posuwa się zgodnie z ruchem słońca
na dworze, a w końcu oświetla grupę złożoną z Orsa
i Jenny.

Orso siedzi na wierzchu ławki, przy nim zaś Jenny. Jej
śliczna dziecinna twarzyczka przytulona jest do ramienia
atlety, a ręka otacza jego kark i zwiesza się na drugim
ramieniu. Oczy dziewczynki wzniesione są do góry,
jakby słuchała uważnie słów towarzysza, który
pochylony nad nią, porusza od czasu do czasu głową,
niby tłumacząc coś i przekładając. Tak przytulonych
do siebie można by wziąć za parę zakochaną, gdyby nie
to, że odziane w bladoróżowe trykoty nóżki Jenny, nie
dostając do ziemi, kiwają się w tył i naprzód ruchem
zupełnie dziecinnym, który nazywa się także robieniem
garnków, a jej wzniesione oczy wyrażają raczej
zasłuchanie się i mocne natężenie myśli niż inne jakie



romantyczne uczucie. Przy tym kształty jej przybierają
dopiero pierwsze zarysy kształtów kobiecych. W ogóle
Jenny jest jeszcze dzieckiem, ale tak uroczym, że nie
ubliżając panu Harvey z San Francisco, który malował
Palace Hotel, trudno by mu było wymarzyć coś
podobnego. Jej drobna twarzyczka jest po prostu
anielska; ogromne, smutne, niebieskie oczy mają wyraz
głęboki, słodki, ufny; ciemne brwi rysują się
z nieporównaną czystością na czole białym i jakby
zamyślonym, na które płowa, jedwabista, trochę
bezradna czupryna rzuca cień, jakiego by się nie tylko
mistrz Harvey, ale i pewien inny malarz, nazwiskiem
Rembrandt, nie powstydził. Dziewczynka przypominała
zarazem Kopciuszka i Gretchen, a przytuloną postawą,
jaką przybrała, zdradza usposobienie bojaźliwe
i potrzebujące opieki.

Od tej postaci w rodzaju Greuza dziwnie odbija strój
cyrkowy, złożony z krótkiej gazowej spódniczki,
naszywanej srebrnymi blaszkami, tak krótkiej, że nie
okrywa jej kolan, i z różowych trykotów. Siedząc
w paśmie złotego światła, na tle głębokim i ciemnym
wygląda jak jakie zjawisko słoneczne i przezroczyste,
a przy tym kształty jej wysmukłe tworzą proste
przeciwieństwo z kwadratową postacią chłopaka.

Orso ubrany w cielisty trykot wydaje się z daleka
nagim, a tenże sam promień oświeca jego rozrosłe
nieproporcjonalnie bary, zbyt wypukłą pierś, zapadły
brzuch i za krótkie w stosunku do długiego tułowia
nogi. Potężne jego formy zdają się być tylko z gruba
wyciosane toporem. Ma on wszystkie cechy cyrkowego
atlety, ale podniesione do takiej potęgi, że czynią
z niego prawie karykaturę. Przy tym jest brzydki.



Chwilami, gdy podnosi głowę, widać twarz jego, której
rysy są wprawdzie regularne, może nawet bardzo
regularne, ale jakieś zastygłe i także jakby wyrąbane
siekierą. Niskie czoło i spadające aż na nos czarne
włosy, podobne do włosienia końskiego,
a odziedziczone zapewne po matce „skwawie”, nadają
jego licom wyraz ponury i groźny. Jest on zarazem
podobny do byka i niedźwiedzia, a w ogóle uosabia
straszliwą siłę, ale złą. Jakoż wcale nie jest dobry.

Gdy Jenny przechodzi koło klatek końskich, poczciwe
te stworzenia zwracają głowy i patrząc na nią
rozumnymi oczyma, rżą z cicha, jakby chciały
powiedzieć: „How do you do, darling?”, na widok zaś
Orsa aż przysiadają ze strachu. Jest to chłopak
zamknięty w sobie, mrukliwy i posępny. Murzyni pana
Hirscha, pełniący obowiązki masztalerzy, klownów,

minstrelów i linoskoków, nie cierpią go i dokuczają mu,
jak tylko mogą, ponieważ zaś jest Metysem, nic sobie
z niego nie robią i głośno wypowiadają mu swą
pogardę. Dyrektor, który prawdę rzekłszy, niewiele
ryzykuje stawiając sto dolarów za nim naprzeciw
każdemu, kto by się chciał z nim próbować, nienawidzi
go i boi się zarazem, ale w taki sposób, w jaki pogromca
zwierząt boi się na przykład lwa, to jest – ćwiczy go
z lada powodu.

Dzieje się to jeszcze i dlatego, iż pan Hirsch sądzi,
że gdyby on nie bił chłopaka, byłby przez niego bity,
a w ogóle trzyma się zasady owej Kreolki, która bicie
uważała za karę, a niebicie za nagrodę.

Taki to jest Orso. Od niejakiego czasu stał się on
jednak lepszym, albowiem zaczął bardzo kochać małą
Jenny. Zdarzyło się przed rokiem, że gdy raz Orso, który



był zarazem dozorcą zwierząt, czyścił klatkę kuguara,
zwierz wysunąwszy łapę przez pręty skaleczył go dość
mocno w głowę. Wówczas atleta wszedł do klatki
i ze strasznej walki, jaka wywiązała się między nim
a zwierzęciem, wyszedł sam tylko żywy. Był jednak tak
silnie pokaleczony, że zemdlał, a potem chorował długo,
tym bardziej że dyrektor oćwiczył go jeszcze
za połamaną kuguarowi kość pacierzową. W czasie
choroby mała Jenny okazywała mu wiele litości,
opatrywała w braku kogo innego jego rany,
a w chwilach wolnych, przesiadując przy nim czytała
mu Biblię, to jest „dobrą książkę”, która mówiła
o kochaniu się, o przebaczaniu, o miłosierdziu, słowem,

o rzeczach, o których nigdy nie było mowy w cyrku
pana Hirscha. Orso słuchając tej książki pracował długo
swoją indyjską głową, a w końcu doszedł
do przekonania, że gdyby tak było w cyrku, jak w tej
książce, to i on nie byłby taki zły. Myślał także,
że wówczas nie bywałby bity, a może nawet znalazłby
się ktoś taki, kto by go kochał. Ale kto? Nie Murzyni
i nie pan Hirsch, więc chyba mała Jenny, której głos tak
mu słodko brzmiał w uszach jak głos maukawisa.

Wskutek tej myśli pewnego wieczoru rozpłakał się
ogromnie, zaczął całować małe ręce Jenny i od tej pory
pokochał ją bardzo. Odtąd, gdy w czasie wieczornych
przedstawień dziewczynka jeździła na koniu, on był
zawsze na arenie i wodził za nią troskliwymi oczyma.
Podstawiając jaj obręcze, pozaklejane bibułą, uśmiechał
się do niej, a gdy przy towarzyszeniu nuty: „Ach, śmierć
bliska!”, nosił ją ku wielkiemu przerażeniu widzów
na szczycie drąga, to i sam był przerażony. Wiedział
dobrze wówczas, że gdyby ona spadła, to już by nie



było nikogo w cyrku z „dobrej książki”, nie spuszczał też
z niej oczu, a ta jego ostrożność i jakby trwożliwość
ruchów dodawała grozy widowisku. Potem, gdy
wywoływani burzą oklasków wbiegali razem na arenę,
wysuwał ją zawsze naprzód, aby na nią największe
brawa spadły, i mruczał z radości. Z nią też jedną umiał
rozmawiać ten mruk i przed nią tylko otwierał się.
Nienawidził on cyrku i pana Hirscha, który był zupełnie
inny, jak ludzie „dobrej książki”. Coś ciągnęło go zawsze
na kraniec widnokręgu, na bory i stepy. Gdy
wędrownej trupie w ciągłych włóczęgach zdarzyło się
przebywać okolice nie zaludnione, odzywały się w nim
takie instynkta, jakie odzywają się w chowanym wilku,
który pierwszy raz bór zobaczy. Skłonność tę może nie
tylko po matce odziedziczył, bo i ojciec jego biały był
zapewne jakim wnicznikiem błądzącym po stepach.
Z tych swoich pragnień zwierzał się małej Jenny,
a zarazem opowiadał jej, jak to się żyje na pustyni.
Po większej części to odgadywał, a trochę wiedział
o tym od stepowych strzelców, którzy od czasu do czasu
przychodzili do cyrku, już to dostarczając dzikich
zwierząt panu Hirschowi, już aby się pokusić o owe sto
dolarów, które dyrektor za zwalczenie Orsa wyznaczył.

Mała Jenny słuchała zwykle tych odgadywań
i indyjskich widzeń, otwierając szeroko swe niebieskie
oczy lub zamyślając się. O, bo Orso sam nigdy nie
wybierał się na pustynię. Ona była zawsze z nim, i tak
im było dobrze, że aż strach. Co dzień widzieli coś
nowego, mieli całe swoje gospodarstwo, wypadało
więc nad wszystkim się zastanowić.

Siedzą więc oto teraz oboje w paśmie światła
i rozmawiają zamiast robić próbę nowych skoków. Koń



stoi na arenie i nudzi się. Mała Jenny, przytulona
do ramienia Orsa, utkwiła zamyślone oczy w przestrzeń
i nóżkami kiwa zawzięcie, i rozważa w swojej małej
główce, jak to będzie na pustyni, a czasem rzuca
pytania, żeby się jeszcze lepiej dowiedzieć, jak to
będzie.

– A gdzie tam mieszkać? – pyta podnosząc oczy
na towarzysza.

– Tam jest pełno dębów. Bierze się siekierę i buduje
się dom.

– Well – mówi Jenny – a nim dom stanie?

– Tam zawsze ciepło. Grizzly-Killer mówił, że tam
bardzo ciepło.

Jenny poczyna kiwać jeszcze mocniej nóżkami
na znak, że jeśli tam ciepło, to jej o nic więcej nie
chodzi; ale po chwili zastanawia się znowu. Ma ona
w cyrku ulubionego psa, który nazywa się pan pies,
i kota, zwanego pan kot, chciałaby więc i względem
nich coś postanowić.

– A pan pies i pan kot pójdą z nami?

– Pójdą – odpowiada Orso i mruczy z radości.

– Weźmiemy z sobą i „dobrą książkę”?

– Weźmiemy! – mówi Orso i mruczy jeszcze głośniej.

– Well – szczebioce dziewczynka. – Pan kot będzie
nam łapał ptaszki, a pan pies będzie szczekał, jeśli
zechce do nas przyjść kto brzydki; a ty będziesz mężem,

ja twoją żoną, a one będą nasze dzieci.

Orso taki już jest uszczęśliwiony, że nie może nawet
mruczeć, więc Jenny prawi dalej:



– I pana Hirscha nie będzie, i cyrku nie będzie, i nie
będziemy nic nigdy robić, i tyle!… Ale nie! – dodaje
po chwili – „dobra książka” mówi, że trzeba pracować,
więc czasem przeskoczę sobie przez jakąś obręcz, przez
dwie obręcze, przez trzy obręcze, przez cztery obręcze!

Jenny nie wyobrażała sobie widocznie pracy pod
inną postacią, jak skakanie przez obręcze!

Po chwili pyta znowu:

– Orso, i ja naprawdę będę zawsze z tobą?

– Tak jest, Dży: ja ciebie bardzo kocham.

Twarz jego rozjaśnia się, gdy to mówi, i staje się
prawie ładna.

A jednak on sam nie wie, jak kocha tę małą
jasnowłosą główkę.

Oto jak brytan swoją panią. Zresztą na całym świecie
ją tylko jedną. Swoją drogą wygląda przy niej jak smok,
ale co mu to szkodzi? Nic a nic.

– Dży – mówi po chwili – posłuchaj, co ci powiem.

Jenny, która przed chwilą podniosła się, chcąc
spojrzeć na konia, przyklękła teraz przed Orsem i aby
nic nie stracić z jego słów, opiera łokcie na jego kolana,
następnie, położywszy brodę na obie dłonie, poczyna
słuchać z zadartą główką.

W tej chwili jednak, na nieszczęście dzieci, wchodzi
do cyrku artysta na bacie, a wchodzi w jak najgorszym
humorze, albowiem próba z lwem zupełnie się nie
udała.

Wyłysiały ze starości zwierz, który rad by, żeby mu
już raz dali święty pokój, żadną miarą nie chciał rzucać



się na artystę – pod razami bata chował się tylko w głąb
klatki. Dyrektor myślał z rozpaczą, że jeśli to lojalne
usposobienie nie opuści lwa do wieczora, to „koncert
na bacie” może się nie udać, bo bić lwa, który się
odwraca, nie jest większą sztuką niż zacząć jeść raka
od ogona.

Humor dyrektora jeszcze się pogorszył, gdy Murzyn
sprzedający bilety na paradyz, doniósł mu,
że Cahuillowie widocznie już przepili pieniądze wzięte
za winobranie, albowiem zgłasza się ich wprawdzie
do kasy wielu, ale zamiast pieniędzy ofiarowują
za bilety swoje derki, znaczone U.S., albo też żony,
zwłaszcza stare. Brak pieniędzy u Cahuillów był
niemałą stratą dla artysty na bacie. Liczył on bowiem
na crowded house, a bez paradyzu nie może być
crowded house, dlatego dyrektor życzył sobie w tej
chwili, aby wszyscy Indianie mieli tylko jeden grzbiet
i aby on mógł dać koncert na tym grzbiecie wobec
całego Anaheimu. W tym usposobieniu wchodzi
do cyrku, a widząc konia nie robiącego nic i stojącego
ze znudzoną miną pod parapetem, ma ochotę
przewrócić kozła z gniewu. Gdzież mogą być Orso
i Jenny? Zakrywszy ręką czoło, aby mu oczu nie
zaślepiało światło wdzierające się przez płótno, dyrektor
wpatruje się w głąb i wkrótce dostrzega w świetlanym
pasemku Orsa i Jenny klęczącą przed nim, z łokciami
wspartymi na jego kolanach. Ujrzawszy takie
widowisko, puszcza koniec bata na ziemię.

– Orso!

Piorun, który by uderzył w grupę dwojga dzieci, nie
mógłby wywołać większego w nich przerażenia. Orso
zrywa się na równe nogi i poczyna zstępować



wycięciem między ławkami na dół, tym pośpiesznym
ruchem zwierzęcia idącego do nogi na głos pana; za nim
postępuje mała Jenny z oczyma szeroko otwartymi
z przerażenia, chwytając się po drodze ławek .

Orso, wylazłszy na arenę, zatrzymuje się przy
parapecie, chmurny i milczący. Szare światło, padające
z góry, oświeca teraz wyraźnie jego Herkulesowy tułów,

osadzony na krótkich nogach.

– Bliżej! – woła ochrypłym głosem dyrektor, gdy
tymczasem koniec jego rozpuszczonego bata porusza się
po piasku złowrogim ruchem, jakim porusza się ogon
tygrysa czyhającego z zasadzki.

Orso postępuje kilka kroków, i przez jakiś czas obaj
patrzą sobie w oczy. Dyrektor ma zupełnie minę
pogromcy, który, wszedłszy do klatki, ma zamiar
ćwiczyć niebezpieczne zwierzę, ale zarazem śledzi je.

Wściekłość bierze w nim jednak górę nad
ostrożnością. Jego cienkie nogi, ubrane w łosiowe
spodnie i wysokie masztalerskie buty, podskakują pod
nim z gniewu. Może zresztą nie samo tylko
próżnowanie dzieci wzbudza w nim gniew. W górze
między ławkami Jenny patrzy na obydwóch, jakby
patrzyła sarna na dwa rysie.

– Hoodlumie!… łapaczu psów, psie nieznany! – szepce
dyrektor.

Bat z szybkością błyskawicy opisał krąg, zaświstał,
zasyczał i uderzył. Orso zaskowyczał z cicha i rzucił się
krok naprzód, ale drugie uderzenie wstrzymało go
od razu, po czym trzecie, czwarte, dziesiąte. Koncert
rozpoczął się, choć widzów jeszcze nie było. Wzniesiona
ręka wielkiego artysty nie poruszała się prawie wcale,



dłoń tylko kręciła się jakby część jakiej maszyny,
osadzona na śrubie, a każdy jej skręt odzywał się
klaśnięciem na skórze Orsa. Zdawało się, że bat, a raczej
jadowity jego koniec, wypełnił cała przestrzeń między
atletą a dyrektorem, który podbudzając się sam
stopniowo, wpadł w prawdziwe uniesienie artystyczne.
Mistrz improwizował po prostu. Trzaskawka, migocąc
w powietrzu, dwa razy już wypisała krwawe ślady
na szyi atlety, które wieczorem miał pokryć puder.

Orso zamilkł w końcu. Za każdym jednak uderzeniem
posuwał się krok naprzód – dyrektor krok w tył. W ten
sposób obeszli cała arenę. I znowu dyrektor wycofywał
się z areny, zupełnie jak pogromca z klatki, a wreszcie
znikł u wejścia do stajen… zupełnie jak pogromca.

Na odchodnym jednak wzrok jego padł na Jenny.

– Na koń! – wykrzyknął. – Rachunek na później.

Głos jeszcze nie przebrzmiał, gdy biała spódniczka
mignęła w powietrzu i Jenny w mgnieniu oka skoczyła
jak małpka na grzbiet koński. Dyrektor zniknął
za zasłoną, koń zaś począł galopować wkoło, dudniąc
od czasu do czasu kopytami w parapet .

– „Hep! hep!” – pokrzykiwała cienkim głosikiem
Jenny: „hep! hep!” – ale owo „hep! hep!” było zarazem
łkaniem. Koń biegł coraz prędzej i dudnił kopytami,
pochylając się coraz gwałtowniej. Dziewczynka, stojąc
na siodle nóżkami przyciśniętymi jedna do drugiej,
zdawała się go ledwie końcami palców dotykać;
różowe, nagie jej rączki chwytały nagłymi ruchami
równowagę; rzucone w tył pędem powietrza włosy
i cyrkowa z gazy spódniczka goniły za jej lekką postacią,
podobną do ptaka krążącego w powietrzu.



– „Hep! hep!” – pokrzykiwała jeszcze. Tymczasem łzy
zalewały jej oczy tak, że musiała głowę zadzierać, żeby
coś widzieć; bieg konia odurzył ją: spiętrzone szeregi
ławek i ściany, i arena poczęły wirować naokół niej.
Zachwiała się raz, drugi i wreszcie spadła w ramiona
Orsa.

– O, Orso! biedny Orso! – wołało szlochając dziecko.

– Co ci jest, Dży? – szeptał chłopiec. – Czego płaczesz?
Nie płacz, Dży! Mnie nie bardzo boli, wcale nie bardzo.

Jenny rzuciła mu obie ręce na szyję i poczęła całować
jego policzki. Całe jej ciało trzęsło się od uniesienia,
a płacz przechodził prawie w spazmy.

– Orso, o, Orso! – powtarzała, nie mogąc więcej
przemówić, i ręce jej zaciskały się gwałtownie koło jego
szyi. Gdyby sama została wybita, nie mogłaby płakać
więcej; jakoż w końcu on zaczął ją utulać i pocieszać…
Zapomniawszy o bólu chwycił ją na ręce i przyciskał
z kolei do serca, a rozkołysane biciem jego nerwy
sprawiły, że pierwszy raz uczuł, iż kocha ją nie tylko tak,
jak brytan swoją panią. Oddychał szybko, a wargi jego
poczęły szeptać przerywanym tchnieniem:

– Nic mnie już nie boli… Gdy ty jesteś przy mnie,
bardzo mi jest dobrze… Jenny! Jenny!

Tymczasem dyrektor chodził po stajniach i pienił się
ze złości. W sercu jego nurtowała zazdrość. Widział on
dziewczynę na kolanach przed Orsem, a od pewnego już
czasu cudne dziecko poczęło w nim wzbudzać jakby
brzask niskich uczuć, nie dość jeszcze rozwiniętych. Ale
posądził już ją i Orsa o romans, więc pragnął się
zemścić. Znalazłby dziką rozkosz, gdyby ją wybił,



bardzo mocno wybił, i tej chęci nie mógł się oprzeć.
Po chwili zawołał na nią.

Wyrwała się natychmiast z rąk atlety i w mgnieniu
oka znikła w ciemnym wejściu do stajen. Orso był
jakby odurzony, bo zamiast iść za nią poszedł
chwiejnym krokiem do ławki i siadłszy na niej, począł
ciężko robić piersiami.

Tymczasem dziewczyna wbiegłszy do stajni nie
spostrzegła zrazu nikogo, albowiem ciemniej tam było
jeszcze niż na arenie. Bojąc się jednak, aby nie
posądzono jej, iż nie spełnia natychmiast rozkazu,
wołała cichym i przestraszonym głosem:

– Już jestem tu, panie, już jestem!

W tej samej chwili ręka dyrektora chwyciła za małą
jej rączkę, a chrapliwy głos wyrzekł:

– Come!

Gdyby był gniewał się na nią lub krzyczał, mniej
by ją to przerażało niż owo milczenie, w jakim
prowadził ją w stronę garderoby cyrkowej. Przechyliła
się więc w tył i opierając się co sił powtarzała, jak
mogła najszybciej:

– Mister Hirsch! mój drogi, mój słodki! nigdy nie
będę…

Ale on prowadził ją przemocą do długiej zamkniętej
komory, w której był skład kostiumów, i zamknął drzwi
na klucz.

Jenny rzuciła się na kolana. Ze wzniesionymi oczyma
ku górze, ze złożonymi rękoma, drżąca jak liść, zalana
łzami, próbowała go przebłagać; on zaś zdjąwszy
szpicrutę ze ściany rzekł w odpowiedzi:



– Połóż się!

Uczepiła się wówczas rozpaczliwie jego nóg,
bo prawie umierała ze strachu. Każdy nerw dygotał
w niej, jak naciągnięta struna, ale na próżno swoje
zbladłe usteczka przyciskała błagalnie do jego
wyglansowanych cholew. Przeciwnie: strach jej i prośby
zdawały się go jeszcze podniecać. Chwyciwszy ją
za opaskę spódniczki, rzucił na stos sukien leżących
na stole, potem przez chwilę jeszcze tłumił gwałtowne
poruszenia jej nóg i wreszcie uderzył.

– Orso! Orso! – zawołała dziewczynka.

W tej samej chwili drzwi zatrzęsły się w zawiasach,
zatrzeszczały od góry do dołu i cała ich połowa, wybita
olbrzymią siłą, zwaliła się z łoskotem na ziemię.

W wyłomie stanął Orso.

Szpicruta wypadła z ręki dyrektora, a twarz pokryła
mu się trupią bladością, bo też Orso wyglądał strasznie.
Zamiast oczu widać mu było tylko białka, szerokie
wargi jego pokryte były pianą, głowa pochylona jak
u byka, a całe ciało zebrane w sobie niby do skoku.

– Precz! – krzyknął dyrektor, starając się krzykiem
pokryć strach.

Ale tama była już zerwana. Orso, tak zwykle
posłuszny na każde skinienie jak pies, nie cofnął się
tym razem, tylko schyliwszy niżej jeszcze głowę,
posuwał się złowrogo ku artyście na bacie, rozciągając
jakby przemocą swe żelazne muskuły.

– Help! Help! – zawrzeszczał artysta.

Dosłyszano go.



Czterech ogromnych Murzynów wbiegło co sił
ze stajen przez wyłamane drzwi i rzuciło się na Orsa.
Zaczęła się straszna walka, której dyrektor przypatrywał
się szczękając zębami. Przez długi czas widać było tylko
kupę poplątanych ciemnych ciał, pasujących się
w konwulsyjnych skrętach, ruchliwą, kłębiącą się,
zwichrzoną; w ciszy, jaka zapadła, rozległ się czasem jęk,
czasem chrapnięcie lub świst nozdrzy. Ale po chwili
jeden z Murzynów, wyrzucony jakby nadludzką siłą
z owej bezkształtnej masy, zakołysał się w powietrzu
i padł obok dyrektora, uderzywszy z głuchym łoskotem
czaszką o podłogę; wkrótce wyleciał drugi, a wreszcie
ponad kłębem walczących podniósł się tylko Orso,
straszniejszy niż przedtem, pokrwawiony i z włosem
zjeżonym na głowie.

Artysta zamknął oczy.

W tejże samej sekundzie uczuł, że nogi jego nie
dosięgają już ziemi, potem uczuł, że leci w powietrzu,
a jeszcze potem nic nie czuł, bo uderzywszy całym
ciałem w pozostałą połowę drzwi, padł bez czucia
na ziemię.

Orso obtarł się i zbliżył do Jenny.

– Chodź! – rzekł krótko.

Wziął ją za rękę i wyszli. Całe miasto goniło właśnie
za procesją wozów i za maszyną grającą Yankee Doodle
– więc koło cyrku było zupełnie pusto. Papugi tylko
kołyszące się w obręczach napełniały krzykiem
powietrze. Dzieci szły ręka w rękę prosto przed siebie,
tak gdzie na końcu ulicy widać było z daleka
niezmierzone pole kaktusowe. Milcząc mijali domy
ukryte w cieniu eukaliptów, następnie minęli



miejscową bydłobójnię, koło której kręciły się tysiące
szpaków czarnych z czerwonymi skrzydłami,
przeskoczyli wielki rów irygacyjny, weszli w lasek
drzew pomarańczowych i wydostawszy się z niego,
znaleźli się między kaktusami.

To już była pustynia.

Jak okiem sięgnąć piętrzyły się coraz wyżej kolczaste
kępy; powikłane liście wyrastające z innych liści
zagradzały drogę, chwytając haczykami za sukienkę
Jenny. Czasem kaktusy wznosiły się tak wysoko,
że dzieci były jakby w lesie jakim, ale też w tym lesie
nikt już nie mógł ich znaleźć. Szli więc, skręcając to
na prawo, to na lewo, byle dalej. W miejscach, gdzie
piramidy kaktusów były mniejsze, widać było
na samym krańcu widnokręgu błękitne góry Santa
Ana. Szli ku górom. Upał był wielki. Popielate szarańcze
ksykały w kępach; promienie słoneczne zlewały się
na ziemię potokami; wysuszona ziemia pstrzyła się
siatką zapadlin, sztywne liście kaktusów zdawały się
mięknąć od gorąca, a kwiaty były omdlałe i na wpół
zwiędnięte. Dzieci szły milcząc i rozmyślając. Ale
wszystko, co ich otaczało, było tak nowe, że wkrótce
oboje oddali się zupełnie wrażeniom i zapomnieli
nawet o zmęczeniu. Jenny biegała oczyma z jednej kępy
na drugą, to znów zapuszczała badawczy wzrok
w środek kaktusów, pytając od czasu do czasu cicho
towarzysza?

– To to jest pustynia, Orso?

Jednak pustynia nie zdawała się być pustą, z dalszych
kęp dochodziły nawoływania kogutów kuropatwich,
a naokoło rozlegały się rozmaite dziwne klaskania,



cmokania, mruczenia, słowem: najróżnorodniejsze głosy
małych zwierzątek zamieszkujących kaktusy. Czasem
zrywało się całe stado kuropatw; czubate biegacze
uciekały piechotą na długich swych nogach, czarne
wiewiórki dawały za zbliżeniem się dzieci nurka pod
ziemię, na wszystkie strony pierzchały zające i króliki;
susły siedzące na tylnych łapkach przed jamami
podobne były do tłustych niemieckich farmerów
stojących we drzwiach domów.

Wypocząwszy małą godzinkę dzieci poszły dalej.
Jenny wkrótce zachciało się pić, na co Orso, w którym
widocznie budziła się przemyślność indyjska, poradził
nazrywawszy owoców kaktusowych. Było ich mnóstwo
i wyrastały z jednych liści wraz z kwiatami. Wprawdzie
obierając je pokłuli się oboje o delikatne jak włosy
kolce, ale za to owoce smakowały im wyśmienicie.
Słodkawy i kwaśny smak ich ugasił i pragnienie, i głód
zarazem. Pustynia nakarmiła dzieci jak matka;
posiliwszy się mogli iść dalej. Kaktusy piętrzyły się
coraz wyżej, można rzec, że wyrastały jeden drugiemu
na głowie. Grunt, po którym szli, podnosił się z wolna,
ale ciągle. Raz jeszcze ze wzgórza obejrzawszy się ujrzeli
Anaheim na poły rozpłynięte w oddali, podobne
do wielkiej kępy drzew rosnących na niskim stepie.
Cyrku już nie był widać ani śladu. Szli jednak bardzo
wytrwale całymi godzinami ku górom, które rysowały
się coraz wyraźniej. Okolica zaczęła przybierać inną
postać. Między kaktusami pojawiły się już różne krzaki,
a nawet i drzewa. Zaczynała się lesista część podgórzy
Santa Ana. Orso złamał jedno z mniejszych drzew
i poobrywawszy gałęzie, uczynił z niego maczugę, która
w jego ręku mogła być straszliwą bronią. Instynkt



Indianina szeptał mu, że w górach lepiej jest mieć choć
pałkę niż gołe ręce, tym bardziej że powoli i słońce
zaczęło już zniżać się ku zachodowi. Jego wielka ognista
tarcza stoczyła się już nawet daleko za Anaheim
i zapadła w ocean. Po chwili znikła, ale na zachodzie
świeciły zorze czerwone, złote i pomarańczowe,
podobne do długich pasem i taśm porozciąganych
na całym niebie. Góry jarzyły się w tych blaskach,
kaktusy przybierały różne fantastyczne kształty,
podobne do ludzkich i zwierzęcych. Jenny czuła się
zmęczona i śpiąca, ale zdążali oboje co sił do gór, choć
sami nie wiedzieli dlaczego. Jakoż wkrótce ujrzeli skały,
a doszedłszy do nich odkryli strumień. Napiwszy się
wody szli dalej wzdłuż łożyska. Tymczasem skały,
z początku rozproszone i przerywane, zmieniły się
na jednolite mury, potem na ściany coraz wyższe, i tak
weszli w kanion, czyli wąwóz.

Zorze gasły; mrok ogarniał ziemię coraz większy.
Miejscami, gdzie lianosy przerzucały się z jednej strony
na drugą, tworząc jakoby sklepienia nad strumieniem,

było zupełnie ciemno i wcale straszno. Na górze słychać
było jakoby szum drzew, których z dołu nie mogli
dojrzeć. Orso dorozumiewał się, że to już puszcza,
w której pełno było zapewne dzikich zwierząt . Od czasu
do czasu dochodziły już nawet stamtąd rozmaite
podejrzane głosy, a gdy noc zapadła, słychać było
wyraźnie chrapliwe beczenie rysiów, ryki kuguarów
i płaczliwe głosy kojotów.

– Boisz się, Dży? – pytał Orso.

– Nie! – odpowiedziała dziewczynka.



Ale była już bardzo zmęczona i nie mogła iść dalej,
więc Orso wziął ją na ręce i niósł. Sam jednak szedł
ciągle naprzód, w nadziei, że trafi na jakiego skwatera
lub na namioty meksykańskie. Raz lub dwa razy
zdawało mu się, że widzi w oddali świecące oczy
dzikiego zwierza. Przytulał wtedy jedną ręką do piersi
Jenny, która już spała, drugą ściskał swoją pałkę. Sam
był także strudzony bardzo. Mimo olbrzymiej jego siły,
Jenny poczynała mu już ciężyć, tym bardziej że niósł ją
na lewym ręku; prawą chciał mieć wolną do obrony.
Chwilami stawał dla nabrania tchu, potem szedł dalej.
Nagle zatrzymał się i nadstawił pilnie uszu. Zdawało mi
się, że z dala dochodziły go odgłosy dzwonków, jakie
skwaterowie przywiązują na noc krowom i kozom.

Ruszywszy śpiesznie naprzód wkrótce doszedł do skrętu
strumienia. Głos dzwonków stawał się coraz
wyraźniejszy, a na koniec dołączyło się do nich
szczekanie psa. Orso był już pewny, że zbliża się
do jakiejś siedziby ludzkiej. Dla niego czas też był
wielki; wyczerpał się przez dzień cały i poczynało mu sił
brakować.

Minął jeszcze jeden skręt i ujrzał światło; w miarę jak
posuwał się naprzód, jego bystre oczy poczęły odróżniać
ognisko, psa, który widocznie przywiązany do pnia,
szarpał się i szczekał, a wreszcie siedzącego koło
płomienia człowieka.

– Boże daj, aby to był człowiek z „dobrej książki” –
pomyślał.

Następnie postanowił obudzić Jenny.

– Dży! – zawołał – obudź się, będziemy jedli.

– Co to? – pytała dziewczynka. – Gdzie my jesteśmy?



– W pustyni.

Rozbudziła się zupełnie.

– A tam co za światło?

– Tam mieszka jakiś człowiek . Będziemy jedli.

Biedny Orso był bardzo głodny.

Tymczasem byli już blisko ogniska. Pies szczekał coraz
gwałtowniej, a stary człowiek siedzący przy ogniu
przysłonił oczy i patrzył w ciemność.

Po chwili spytał:

– Kto tam?

– To my… – odpowiedziała cienkim głosikiem Jenny
– i bardzo nam się jeść chce.

– Zbliżcie się! – rzekł stary człowiek .

Wyszedłszy zza wielkiego głazu, za którym byli
ukryci, stanęli oboje przed ogniem, trzymając się za ręce.
Starzec spojrzał na nich zdumionymi oczyma; z ust jego
wyrwał się mimowolny okrzyk:

– What is that?

Ujrzał bowiem zjawisko, które w bezludnych górach
Santa Ana mogło każdego zdziwić. Oto i Orso, i Jenny
mieli na sobie cyrkowe kostiumy. Śliczna dzieweczka,
ubrana w różowe trykoty i krótką spódniczkę,
pojawiwszy się nagle wyglądała w blasku ognia jak jaki
sylf fantastyczny.

Za nią stał chłopak o niezwykłych kwadratowych
kształtach, ubrany także w cielisty trykot, spod którego
przebijały jego muskuły na kształt sęków na dębie.



Stary skwater patrzył na nich szeroko otwartymi
oczyma.

– Co wyście za jedni? – spytał.

Mała kobietka, licząca widocznie więcej na swoją niż
na towarzysza wymowę, poczęła szczebiotać:

– My z cyrku, kochany panie! Pan Hirsch wybił
bardzo Orsa, a potem chciał bić mnie, więc Orso mnie
nie dał i wybił pana Hirscha i czterech Murzynów,

i potem uciekliśmy na pustynię, i szliśmy długo przez
kaktusy, i Orso mnie niósł, potem przyszliśmy tu,
i bardzo się nam jeść chce.

Twarz starego samotnika rozjaśniała się powoli,
a oczy jego spoczęły z dobrotliwym ojcowskim
wyrazem na uroczym dziecku, które śpieszyło się, jakby
pragnąc wypowiedzieć wszystko jednym tchem.

– Jak ci na imię, mała? – spytał.

– Jenny.

– Więc wellcome, Jenny! i ty, Orso! Ja rzadko widuję
ludzi… Pójdź do mnie, Jenny.

Mała kobietka bez namysłu zarzuciła swoje nagie
rączki na szyję starca i ucałowała go serdecznie.
Wydawał jej się z „dobrej książki”.

– A czy nas pan Hirsch tu nie znajdzie? – pytała
oderwawszy swą różaną buzię od zwiędłej twarzy
osadnika.

– Kulę znajdzie! – odparł starzec, a po chwili dodał: –
Mówicie, że wam się jeść chce?

– O, bardzo!



Skwater pogrzebał chwilę w popiele i wydobył
z niego wspaniały udziec jeleni, którego zapach rozszedł
się naokoło. Po czym siedli do jedzenia.

Noc była pyszna; na niebo wysoko nad wąwóz
wytoczył się księżyc, w gęstwinie poczęły śpiewać
słodkim głosem maukawisy, ogień huczał wesoło,
a Orso począł mruczeć z radości. Oboje z dziewczynką
jedli jak najęci; stary tylko samotnik jeść nie mógł –
i nie wiadomo dlaczego, spoglądając na małą Jenny,
miał łzy w oczach.

Może dawniej był ojcem, a może w pustych górach
ludzi rzadko widywał…

*  *  
*

I odtąd troje tych ludzi pędziło życie razem.



Sachem

W mieście Antylopie, położonym nad rzeką tegoż
nazwiska, w stanie Teksas, spieszył kto żyw
na przedstawienie cyrkowe. Zajęcie mieszkańców było
tym większe, że od czasu założenia miasta pierwszy raz
zjechał do niego cyrk tancerek, minstreli i linochodów.

Miasto było niedawne. Piętnaście lat temu nie tylko nie
stał tu ani jeden dom, ale w całej bliższej okolicy nie
było białych. Natomiast w widłach rzeki, na tym
samym miejscu, na którym stoi Antylopa, wznosiła się
osada indyjska zwana Chiavatta. Była to stolica
Czarnych Wężów, którzy w swoim czasie dali się tak
we znaki granicznym osadom niemieckim, Berlinowi,
Gründenau i Harmonii, że osadnicy dłużej nie mogli
wytrzymać. Indianie bronili wprawdzie tylko swego
„terytorium”, które rząd stanowy Teksasu przyznał im
na wieczne czasy najuroczystrzymi traktatami; ale cóż to
mogło obchodzić kolonistów z Berlina, Gründenau
i Harmonii? Pewnym jest, że odbierali oni Czarnym
Wężom ziemię, wodę i powietrze, ale natomiast wnosili
cywilizację; czerwonoskórzy zaś okazywali im
wdzięczność na swój sposób, to jest zdzierając im skalpy
z głów. Taki stan rzeczy nie mógł trwać. Osadnicy więc
z Berlina, Gründenau i Harmonii zebrali się pewnej
nocy księżycowej w liczbie czterechset i wezwawszy
na pomoc Meksykanów z La Ora, napadli na uśpioną
Chiavattę. Tryumf dobrej sprawy był zupełny. Chiavatta
została spaloną, a mieszkańcy bez różnicy wieku i płci
w pień wycięci. Ocalały tylko małe oddziałki
wojowników, które w tym czasie wyszły na łowy.
Z samego miasta nie ocalił się nikt, głównie dlatego



że miasto leżało w widłach rzeki, która jak zwykle
na wiosnę, rozlawszy otoczyła osadę nieprzebytą tonią
wód. Ale toż samo widlaste położenie, które zgubiło
Indian, podobało się Niemcom. Z wideł źle uciekać, ale
dobrze się w nich bronić. Dzięki tej myśli zaraz
z Berlina, Gründenau i Harmonii rozpoczęła się
emigracja do wideł, w których też w mgnieniu oka,
na miejscu dzikiej Chiavatty, powstała ucywilizowana
Antylopa. W pięć lat liczyła ona dwa tysiące
mieszkańców.

Szóstego roku znaleziono z drugiej strony wideł
kopalnię żywego srebra, którego eksploatacja podwoiła
liczbę mieszkańców. W siódmym roku z mocy prawa
„lynch” powieszono na placu miejskim dziewiętnastu
ostatnich wojowników z pokolenia Czarnych Wężów,

schwytanych w pobliskim lesie Umarłych – i odtąd nic
nie stało na zawadzie rozwojowi Antylopy. W mieście
wychodziły dwa Tagblatty i jedna Montagsrevue. Kolej
żelazna łączyła je z Rio del Norte i San Antonio;
na Opuncia-Gasse wznosiły się trzy szkoły, z tych jedna
wyższa. Na placu, na którym powieszono ostatnich
Czarnych Wężów, zbudowano zakład filantropijny;
pastorowie w kościołach uczyli co niedziela miłości
bliźniego, poszanowania cudzej własności i innych cnót
potrzebnych ucywilizowanemu społeczeństwu; pewien
przejezdny prelegent miał nawet raz na Kapitolu odczyt
O prawach narodów.

Bogatsi mieszkańcy przebąkiwali o potrzebie
założenia uniwersytetu, do czego i rząd stanowy
musiałby się przyczynić. Mieszkańcom dobrze się
działo. Handel żywym srebrem, pomarańczami,
jęczmieniem i winem przynosił im znakomite zyski.



Byli uczciwi, rządni, pracowici, systematyczni, otyli. Kto
by w późniejszych czasach odwiedził już
kilkunastotysięczną Antylopę, ten by w bogatych
kupcach miejscowych nie poznał tych niemiłosiernych
wojowników, którzy piętnaście lat temu spalili
Chiavattę. Dzień schodził im po sklepach, warsztatach,
biurach; wieczory spędzali w piwiarni „Pod Złotym
Słońcem” przy ulicy Grzechotników. Słuchając tych
głosów trochę powolnych i gardłowych, tych: Mahlzeit!
Mahlzeit!, tych flegmatycznych: Nun ja wissen Sie, Herr
Müller, is das aber möglich?, tych dźwięków kufli,
szumu piwa, tych plusków przelanej piany na podłogę,
widząc ten spokój, powolność, patrząc na te filisterskie,
zalane tłuszczem twarze, na te rybie oczy, można
by mniemać, iż się jest w jakiej piwiarni w Berlinie lub
Monachium, nie zaś w zgliszczach Chiavatty. Ale
w mieście wszystko już było ganz gemütlich
i o zgliszczach nikt nie myślał. Tego wieczora ludność
spieszyła oto do cyrku, raz dlatego, że po twardej pracy
rozrywka jest rzeczą równie godziwą jak przyjemną,
po wtóre, że mieszkańcy dumni byli z jego przyjazdu.
Wiadomo, że cyrki nie zjeżdżają do lada mieściny,
przybycie więc trupy Hon. M. Deana stwierdzało
poniekąd wielkość i znaczenie Antylopy. Była jednak
i trzecia, a może najważniejsza przyczyna ogólnej
ciekawości.

Oto Nr 2 programu mówił, co następuje: „Spacer
na drucie zawieszonym na piętnaście stóp nad ziemią
(z towarzyszeniem muzyki) wykona słynny gimnastyk
Czerwony Sęp, sachem (wódz) Czarnych Wężów, ostatni
potomek królów pokolenia i ostatni z pokolenia: 1.
Spacer. 2. Skoki Antylopy. 3. Taniec i pieśń śmierci”.



Jeżeli gdzie, to w Antylopie ten „sachem” mógł obudzać
najwyższe zajęcie. Hon. M. Dean opowiadał „Pod
Złotym Słońcem”, iż przed piętnastu laty, w przejeździe
do Santa Fe, znalazł na Planos de Tornado umierającego
starego Indianina z dziesięcioletnim chłopakiem. Stary
umarł istotnie z ran i wycieńczenia, przed śmiercią
jednak opowiedział, iż młody chłopiec był synem
zabitego „sachema” Czarnych Wężów i następcą jego
godności.

Trupa przygarnęła sierotę, który z czasem stał się
pierwszym jej akrobatą. Zresztą Hon. M. Dean dopiero
„Pod Złotym Słońcem” dowiedział się, że Antylopa była
niegdyś Chaviattą – i że słynny linochód będzie się
popisywał na grobach ojców. Wiadomość ta
wprowadziła dyrektora w doskonały humor, mógł
bowiem teraz na pewno liczyć na great attraction, byle
umiał tylko dobrze efekt wyzyskać. Rozumie się,
że filistry z Antylopy cisnęli się do cyrku, aby
importowanym z Niemiec żonom i synom, którzy ani
razu w życiu nie widzieli Indianina, pokazać ostatniego
z Czarnych Wężów i powiedzieć: „Patrzcie, oto takich
w pień wyrżnęliśmy przed laty piętnastu”. Ach, Herr-
Jeh! – miło jest usłyszeć taki wykrzyk podziwu zarówno
z ust Amalchen, jak i małego Fryca. W całym też mieście
powtarzano bez ustanku: Sachem, sachem!

Dzieci od rana zaglądały przez szpary w deskach,
z twarzami rozciekawionymi i przerażonymi zarazem,

starsi zaś chłopcy, ożywieni już bardziej wojowniczym
duchem, wracając ze szkoły maszerowali groźnie, sami
nie wiedząc, dlaczego to robią. Godzina ósma wieczór.
Noc cudna, pogodna, gwiaździsta. Powiew zza miasta
przynosi zapachy gajów pomarańczowych, które



w mieście mieszają się z zapachem słodu. W cyrku bije
łuna światła. Ogromne smolne pochodnie, zatknięte
przed główną bramą, palą się i kopcą. Powiew chwieje
pióropuszami dymu i jaskrawego płomienia, który
oświeca ciemne kontury budowli. Jest to świeżo
wzniesiona szopa drewniana, okrągła, ze śpiczastym
dachem i z gwiaździstą amerykańską chorągwią
na szczycie. Przed bramą tłumy, które nie mogły się
dostać lub nie miały za co kupić biletów, przypatrują się
wozom trupy, a głównie płóciennej zasłonie wielkich
drzwi wchodowych, na których wymalowana jest bitwa
białych z czerwonoskórymi. W chwilach, w których
zasłona się uchyla, widać oświecone wnętrze bufetu
z setkami kufli szklanych na stole. Ale oto ściągają
zasłonę na dobre i tłum wchodzi. Puste przejścia między
ławkami poczynają tętnić krokami ludzkimi i wkrótce
ciemna, ruchliwa masa pokrywa wszystkie przejścia
od góry do dołu. W cyrku widno jak w dzień,
bo chociaż nie zdołano przeprowadzić do niego rur
gazowych, to natomiast olbrzymi żyrandol, złożony
z pięćdziesięciu lamp naftowych, oblewa arenę
i widzów potokami światła. W tych blaskach widać
opasłe, przechylone w tył dla folgi podbródkom głowy
piwoszów, młode twarze kobiece i śliczne, zdziwione
buzie dziecinne, których oczy niemal nie wychodzą
na wierzch z ciekawości. Zresztą wszyscy widzowie mają
miny ciekawe, zadowolone i głupie, jak zwykle
publiczność cyrkowa. Wśród szmeru i rozmów
przerywanych okrzykami: Frisch Wasser! frisch Bier! –
wszyscy z niecierpliwością oczekują zaczęcia. Na koniec
dzwonek się odzywa, ukazuje się sześciu masztalerzy
w palonych butach i staje w dwóch szeregach przy
wejściu z areny do stajen. Przez te szeregi wpada



rozhukany koń bez uzdy i siodła, a na nim jakby obłok
muślinu, wstążek i tiulu. Jest to tancerka Lina.
Rozpoczynają się harce przy odgłosie muzyki. Lina jest
tak piękna, że młoda Mathilde, córka piwowara
z Opuncia-Gasse, zaniepokojona jej widokiem, pochyla
się do ucha młodego grocernika Flossa z tejże ulicy
i pyta z cicha: czy ją kocha jeszcze? Tymczasem koń
galopuje i oddycha jak lokomotywa, bicze klaskają,
błazny, których kilku wpadło za tancerką, wrzeszczą
i biją się po twarzach, tancerka miga jak błyskawica;
brawa się sypią. Co za przepyszne przedstawienie! Ale
Nr 1 mija prędko. Nadchodzi Nr 2. Wyraz: sachem!

sachem! przebiega z ust do ust między widzami.
Na błaznów bijących się ciągle po twarzach nikt już nie
zważa. Wśród ich małpich ruchów masztalerze wnoszą
wysokie na kilkanaście stóp drewniane kozły i stawiają
po dwóch stronach areny. Muzyka przestaje grać
Yankee Doodle, a gra posępną arię Komandora z Don-
Juana, zaciągają drut między kozłami. Nagle snop
czerwonego bengalskiego światła pada od strony
wejścia i oblewa krwawym blaskiem całą arenę. W tym
to blasku ukaże się straszliwy sachem, ostatni
z Czarnych Wężów. Ale cóż to?… Wchodzi nie sachem,

jeno sam dyrektor trupy, Hon. M. Dean. Kłania się
publiczności i zabiera głos. Ma on zaszczyt prosić
„łaskawych i szanownych gentlemanów oraz piękne
i nie mniej szanowne ladies o nadzwyczaj spokojne
zachowywanie się, niedawanie brawa i zupełną ciszę,
albowiem wódz jest nadzwyczaj rozdrażniony i dzikszy
niż zwykle”. Słowa te sprawiają niemałe wrażenie –
i dziwna rzecz, ci sami honoratiores Antylopy, którzy
przed piętnastu laty wycięli Chiavattę, doznają teraz
jakiegoś nader niemiłego uczucia. Przed chwilą, gdy



piękna Lina wykonywała swe skoki na koniu, cieszyli
się, że siedzą tak blisko, tuż koło parapetu, skąd tak
dobrze można wszystko widzieć, a teraz spoglądają
z pewnym utęsknieniem na górne sfery cyrkowe
i wbrew prawom fizyki znajdują, że im niżej, tym
duszniej.

Ale ten sachem czyżby jeszcze pamiętał? Przecież
wychował się od młodych lat w trupie Hon. M. Deana,
złożonej przeważnie z Niemców. Czyżby jeszcze nie
zapomniał? Wydawało się to nieprawdopodobnym.

Otoczenie i piętnaście lat zawodu cyrkowego,
pokazywania sztuk, zbierania oklasków musiały
wywrzeć swój wpływ.

Chiavatta, Chiavatta! A toż oni, Niemcy, także są nie
na swojej ziemi, daleko od ojczyzny i nie myślą o niej
więcej niż na to „business” pozwala. Przede wszystkim
trzeba jeść i pić. O tej prawdzie musi pamiętać tak
dobrze każdy filister, jak i ostatni z Czarnych Wężów.

Rozmyślania te przerywa nagle jakiś dziwny świst
w stajniach – i na arenie ukazuje się oczekiwany
niespokojnie sachem. Słychać krótki pomruk ciżby: „To
on! to on!” – i potem cisza. Syczy tylko bengalski ogień,
który przy wejściu palą ciągle. Wszystkie spojrzenia
kierują się na postać wodza, który oto ma wystąpić
w cyrku na grobach ojców. Indianin zasługuje
rzeczywiście by nań patrzono. Wydaje się dumny jak
król. Płaszcz a białych gronostajów – oznaka wodza –
pokrywa jego wyniosłą postać i tak dziką,
że przypomina źle oswojonego jaguara. Twarz ma jakby
wykutą z miedzi, podobną do głowy orła, a w tej
twarzy świecą zimnym blaskiem oczy prawdziwie
indyjskie, spokojne, niby obojętne – a złowrogie. Wodzi



on nimi po zgromadzeniu, jakby chciał sobie upatrzyć
ofiarę. Bo zresztą uzbrojony jest od stóp do głów.

Na głowie jego chwieją się pióra, za pasem ma topór
i nóż do skalpowania, w ręku tylko zamiast łuku trzyma
długi drąg, który służy do chwytania równowagi
podczas chodzenia po drucie. Zatrzymawszy się
na środku sceny, nagle wydaje okrzyk wojenny. Herr
Gott! to okrzyk Czarnych Wężów. Ci, którzy wycinali
Chiavattę, pamiętają dobrze to straszne wycie –

i co dziwniejsza, ci, którzy przed piętnastu laty nie ulękli
się tysiąca tych wyjących wojowników, pocą się teraz
przed jednym. Ale oto dyrektor zbliża się do wodza
i mówi do niego, jakby chciał go ułagodzić i uspokoić.
Dziki zwierz uczuł munsztuk – namowa skutkuje,
bo po chwili sachem kołysze się już na drucie.
Zapatrzony w żyrandol naftowy, postępuje naprzód.
Drut ugina się silnie; chwilami nie widać go wcale,
a wtedy Indianin zdaje się wisieć w powietrzu. Idzie
jakby pod górę; jeszcze postępuje naprzód, cofa się
i znów idzie, chwytając równowagę. Wyciągnięte jego
ręce pokryte płaszczem wyglądają jak olbrzymie
skrzydła. Chwieje się!… pada! – nie! Krótkie, urwane
brawo zrywa się jak wicher i milknie. Twarz wodza staje
się coraz groźniejsza. W jego wzroku utkwionym
w lampy naftowe błyszczy jakieś straszne światło.
W cyrku niepokój, ale ciszy nikt nie przerywa.
Tymczasem sachem zbliża się do drugiego końca drutu –
staje – i niespodzianie z ust jego wyrywa się pieśń
wojenna.

Szczególna rzecz! Wódz śpiewa po niemiecku. Ale
łatwo to zrozumieć. Pewno zapomniał języka Czarnych
Wężów. Zresztą nikt na to nie zważa. Wszyscy słuchają



pieśni, która wzmaga się i potężnieje. Jest to pół śpiew,

pół jakieś wołanie niezmiernie żałobne, dzikie
i chrapliwe, pełne drapieżnych akcentów.

Słychać słowa następujące: „Po wielkich deszczach
co rok pięciuset wojowników wychodziło z Chiavatty
na ścieżki wojny lub na wielkie łowy wiosenne. Gdy
wracali z wojny, zdobiły ich skalpy; gdy wracali
z łowów, przywozili mięso i skóry bawole, a żony
witały ich z radością i tańczyły na cześć Wielkiego
Ducha.

Chiavatta była szczęśliwa! Niewiasty pracowały
w wigwamach, dzieci wyrastały na piękne dziewczęta
i dzielnych wojowników. Wojownicy umierali na polu
sławy i szli polować z duchami ojców do srebrnych gór.
Topory ich nie broczyły się nigdy w krwi niewiast
i dzieci, bo wojownicy Chiavatty byli szlachetnymi
mężami. Chiavatta była potężną. Aż przyszły blade
twarze zza mórz dalekich i wrzuciły ogień do Chiavatty.
Bladzi wojownicy nie pokonali Czarnych Wężów
w boju, ale zakradli się nocą jak szakale i noże ich
zbroczyły się w piersiach uśpionych mężów, niewiast
i dzieci.

I oto nie ma Chiavatty, bo na jej miejsce biali
wznieśli swoje kamienne wigwamy. Wymordowane
pokolenie i zniszczona Chiavatta wołają o zemstę”.

Głos wodza stał się chrapliwy. Teraz kołysząc się
na tym drucie wydawał się jak jakiś czerwony archanioł
zemsty, unoszący się nad głowami ciżby ludzkiej. Sam
dyrektor widocznie był zaniepokojony. W cyrku zrobiła
się śmiertelna cisza. Wódz wył dalej: „Z całego
pokolenia zostało jedno dziecko. Było ono małe i słabe,



ale przysięgło duchowi ziemi, że się zemści. Że ujrzy
trupy białych mężów, niewiast, dzieci – pożogę,
krew!…”. Ostatnie słowa zmieniły się w ryk wściekłości.
Po cyrku poczęły się zrywać szmery podobne
do nagłych powiewów wichru. Tysiące pytań bez
odpowiedzi cisnęło się do głów. Co zrobi ten wściekły
tygrys? co zapowiada? jak dokona zemsty? – on? – sam
jeden? – zostać czy uciekać? czy się bronić? – i jak? – Was
ist das? was ist das? – rozległy się wystraszone głosy
kobiece.

Nagle nieludzkie wycie wyrwało się z piersi wodza,
zakołysał się silniej, wskoczył na drewniany kozieł
stojący pod żyrandolem i wzniósł drąg. Straszna myśl
przeleciała jak błyskawica przez głowy: rozbije
świecznik i zaleje cyrk potokami płonącej nafty. Z piersi
widzów wyrwał się jeden okrzyk . Ale cóż to? Z areny
wołają: stój! stój!… Wodza nie ma! zeskoczył, znikł
w wyjściu. Nie spalił cyrku? Gdzież się podział? Oto
wychodzi, wychodzi znowu, zziajany, zmęczony,
straszny. W ręku niesie blaszaną miskę i, wyciągając ją
ku widzom, mówi błagalnym głosem: Was gefällig für
den letzten der Schwarzen Schlangen!… Kamień spada
z piersi widzów. Więc to wszystko było w programie,
więc to była sztuka dyrektora? efekt? Sypią się
półdolary i dolary. Jakże omówić ostatniemu z Czarnych
Wężów – w Antylopie, na zgliszczach Chiavatty! Ludzie
mają serce.

Po przedstawieniu sachem pił piwo i jadł knedle „Pod
Złotym słońcem”. Otoczenie wpływ widocznie wywarło.
Zyskał wielką popularność w Antylopie, zwłaszcza
u kobiet . Robiono nawet plotki…



Janko Muzykant

Przyszło to na świat wątłe, słabe. Kumy, co się były
zebrały przy tapczanie położnicy, kręciły głowami i nad
matką, i nad dzieckiem. Kowalka Szymonowa, która
była najmądrzejsza, poczęła chorą pocieszać:

– Dajta – powiada – to zapalę nad wami gromnicę,
juże z was nic nie będzie, moja kumo; już wam
na tamten świat się wybierać i po dobrodzieja
by posłać, żeby wam grzechy wasze odpuścił.

– Ba! – powiada druga – a chłopaka to zara trza
ochrzcić; on i dobrodzieja nie doczeka, a – powiada –
błogo będzie, co choć i strzygom się nie ostanie.

Tak mówiąc zapaliła gromnicę, a potem wziąwszy
dziecko pokropiła je wodą, aż poczęło oczki mrużyć,
i rzekła jeszcze:

– Ja ciebie „krzcę” w Imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego i daję ci na przezwisko Jan, a terazże, duszo
„krześcijańska”, idź, skądeś przyszła. Amen!

Ale dusza chrześcijańska nie miała wcale ochoty iść,
skąd przyszła, i opuszczać chuderlawego ciała, owszem,

poczęła wierzgać nogami tego ciała, jako mogła,
i płakać, chociaż tak słabo i żałośnie, że jak mówiły
kumy: „myślałby kto, kocię nie kocię albo co!”.

Posłano po księdza; przyjechał, zrobił swoje, odjechał,
chorej zrobiło się lepiej. W tydzień wyszła baba
do roboty. Chłopak ledwo „zipał”, ale zipał;
aż w czwartym roku okukała kukułka na wiosnę
chorobę, więc się poprawił i w jakim takim zdrowiu
doszedł do dziesiątego roku życia.



Chudy był zawsze i opalony, z brzuchem wydętym,

a zapadłymi policzkami; czuprynę miał konopną, białą
prawie i spadającą na jasne, wytrzeszczone oczy,
patrzące na świat, jakby w jakąś niezmierną dalekość
wpatrzone. W zimie siadywał za piecem i popłakiwał
cicho z zimna, a czasem i z głodu, gdy matula nie mieli
co włożyć ani do pieca, ani do garnka; latem chodził
w koszulinie przepasanej krajką i w słomianym
„kapelusie”, spod którego obtartej kani spoglądał,
zadzierając jak ptak głowę do góry. Matka, biedna
komornica, żyjąca z dnia na dzień niby jaskółka pod
cudzą strzechą, może go tam i kochała po swojemu, ale
biła dość często i zwykle nazywała „odmieńcem”.

W ósmym roku chodził już jako potrzódka za bydłem,

lub, gdy w chałupie nie było co jeść, za bedłkami
do boru. Że go tam kiedy wilk nie zjadł, zmiłowanie
Boże.

Był to chłopak nierozgarnięty bardzo i jak wiejskie
dzieciaki przy rozmowie z ludźmi palec do gęby
wkładający. Nie obiecywali sobie nawet ludzie, że się
wychowa, a jeszcze mniej, żeby matka mogła doczekać
się z niego pociechy, bo i do roboty był ladaco. Nie
wiadomo, skąd się to takie ulęgło, ale na jedną rzecz
był tylko łapczywy, to jest na granie. Wszędzie też je
słyszał, a jak tylko trochę podrósł, tak już o niczym
innym nie myślał. Pójdzie, bywało, do boru za bydłem
albo z dwojakami na jagody, to się wróci bez jagód
i mówi szepleniąc:

– Matulu! tak ci coś w boru „grlało”. Oj! Oj!

A matka na to:

– Zagram ci ja, zagram! nie bój się!



Jakoż czasem sprawiała mu warząchwią muzykę.
Chłopak krzyczał, obiecywał, że już nie będzie, a taki
myślał, że tam coś w boru grało… Co? Albo on
wiedział?… Sosny, buki, brzezina, wilgi, wszystko grało:
cały bór, i basta!

Echo też… W polu grała mu bylica, w sadku pod
chałupą ćwirkotały wróble, aż się wiśnie trzęsły!
Wieczorami słuchiwał wszystkich głosów, jakie są
na wsi, i pewno myślał sobie, że cała wieś gra. Jak
posłali go do roboty, żeby gnój rozrzucał, to mu nawet
wiatr grał w widłach.

Zobaczył go tak raz karbowy, stojącego z rozrzuconą
czupryną i słuchającego wiatru w drewnianych
widłach… zobaczył i odpasawszy rzemyka dał mu
dobrą pamiątkę. Ale na co się to zdało! Nazywali go
ludzie „Janko Muzykant”! wiosną uciekał z domu kręcić
fujarki wedle strugi. Nocami, gdy żaby zaczynały
rzechotać, derkacze na łąkach derkotać, bąki po rosie
burczyć; gdy koguty piały po zapłociach, to on spać nie
mógł, tylko słuchał i Bóg go jeden wie, jakie on
i w tym nawet słyszał granie… Do kościoła matka nie
mogła go brać, bo jak, bywało. Zahuczą organy lub
zaśpiewają słodkim głosem, to dziecku oczy tak mgłą
zachodzą, jakby już nie z tego świata patrzyły…

Stójka, co chodził nocą po wsi i aby nie zasnąć, liczył
gwiazdy na niebie lub rozmawiał po cichu z psami,
widział nieraz białą koszulę Janka, przemykającą się
w ciemności ku karczmie. Ale przecież chłopak nie
do karczmy chodził, tylko pod karczmę. Tam,

przyczaiwszy się pod murem, słuchał. Ludzie tańcowali
obertasa, czasem jaki parobek pokrzykiwał: „U-ha!”
Słychać było tupanie butów, to znów głosy dziewczyn:



„Czegóż?” Skrzypki śpiewały cicho: „Będziem jedli,
będziem pili, będziewa się weselili”, a basetla grubym
głosem wtórowała z powagą: „Jak Bóg dał! jak Bóg
dał!” Okna jarzyły się światłem, a każda belka
w karczmie zdawała się drgać, śpiewać i grać także,
a Janko słuchał!…

Co by on za to dał, gdyby mógł mieć takie skrzypki
grające cienko: „Będziem jedli, będziem pili, będziewa
się weselili”. Takie deszczułki śpiewające. Ba! ale skąd
ich dostać? Gdzie takie robią? Żeby mu przynajmniej
pozwolili choć raz w rękę wziąć coś takiego!… Gdzie
tam! Wolno mu tylko było słuchać, toteż i słuchał
zwykle dopóty, dopóki głos stójki nie ozwał się za nim
w ciemności:

– Nie pójdziesz ty do domu, utrapieńcze?

Więc wówczas zmykał na swoich bosych nogach
do domu, a za nim biegł w ciemnościach głos skrzypiec:
„Będziem jedli, będziem pili, będziewa się weselili”,
i poważny głos basetli: „Jak Bóg dał! Jak Bóg dał! Jak
Bóg dał!!”.

Gdy tylko mógł słyszeć skrzypki, czy to
na dożynkach, czy na weselu jakim, to już dla niego
było wielkie święto. Właził potem za piec i nic nie
mówił po całych dniach, spoglądając jak kot
błyszczącymi oczyma w ciemności. Potem zrobił sobie
sam skrzypki z gonta i włosienia końskiego, ale nie
chciały grać tak pięknie jak tamte w karczmie: brzęczały
cicho, bardzo cichutko, właśnie jak muszki jakie albo
komary. Grał jednak na nich od rana do wieczora, choć
tyle za to odbierał szturchańców, że w końcu wyglądał
jak obite jabłko niedojrzałe. Ale taka to już była jego



natura. Dzieciaczyna chudł coraz bardziej, brzuch tylko
zawsze miał duży, czuprynę coraz gęstszą i oczy coraz
szerzej otwarte, choć najczęściej łzami zalane, ale
policzki i piersi wpadały mu coraz głębiej i głębiej…

Wcale nie był jak inne dzieci, był raczej jak jego
skrzypki z gonta, które zaledwie brzęczały.
Na przednówku przy tym przymierał głodem, bo żył
najczęściej surową marchwią i także chęcią posiadania
skrzypek .

Ale ta chęć nie wyszła mu na dobre.

We dworze miał skrzypce lokaj i grywał czasem
na nich szarą godziną, aby się podobać pannie służącej.
Janko czasem podczołgiwał się między łopuchami,
aż pod otwarte drzwi kredensu, żeby im się przypatrzeć.
Wisiały właśnie na ścianie naprzeciw drzwi. Więc tam
chłopak duszę swoją czasem wysyłał ku nim przez oczy,
bo mu się zdawało, że to niedostępna jakaś dla niego
świętość, której niegodzien tknąć, że to jakieś jego
najdroższe ukochanie. A jednak pożądał ich. Chciałby
przynajmniej raz mieć je w ręku, przynajmniej
przypatrzeć się im bliżej… Biedne małe chłopskie serce
drżało na tę myśl ze szczęścia.

Pewnej nocy nikogo nie było w kredensie. Państwo
od dawna siedzieli za granicą, dom stał pustkami, więc
lokaj przesiadywał na drugiej stronie u panny
pokojowej. Janko, przyczajony w łopuchach, patrzył już
od dawna przez otwarte szerokie drzwi na cel
wszystkich swoich pożądań. Księżyc właśnie na niebie
był pełny i wchodził ukośnie przez okno do kredensu,
odbijając je w kształcie wielkiego jasnego kwadratu
na przeciwległej ścianie. Ale ten kwadrat zbliżał się



powoli do skrzypiec i w końcu oświetlił je zupełnie.
Wówczas w ciemnej głębi wydawało się, jakby od nich
biła jasność srebrna; szczególniej wypukłe zgięcia
oświecone były tak mocno, że Janek ledwie mógł
patrzeć na nie. W onym blasku widać było wszystko
doskonale: wcięte boki, struny i zagiętą rączkę. Kołeczki
przy niej świeciły jak robaczki świętojańskie, a wzdłuż
zwieszał się smyczek na kształt srebrnego pręta…

A wszystko było śliczne i prawie czarodziejskie; Janek
też patrzył coraz chciwiej. Przykucnięty w łopuchach,
z łokciami opartymi o chude kolana, z otwartymi
ustami patrzył i patrzył. To strach zatrzymywał go
na miejscu, to jakaś nieprzezwyciężona chęć pchała go
naprzód. Czy czary jakie, czy co?… Ale te skrzypce
w jasności czasem zdawały się przybliżać, jakoby płynąc
ku dziecku… Chwilami przygasały, aby znowu
rozpromienić się jeszcze bardziej. Czary, wyraźne czary!
Tymczasem wiatr powiał; zaszumiały cicho drzewa,
załopotały łopuchy, a Janek jakoby wyraźnie usłyszał:

– Idź, Janku! w kredensie nie ma nikogo… idź,
Janku!…

Noc była widna, jasna. W ogrodzie dworskim nad
stawem słowik zaczął śpiewać i pogwizdywać cicho, to
głośniej: „Idź! pójdź! weź!”. Lelek poczciwy, cichym
lotem zakręcił się koło głowy dziecka i zawołał: „Janku,
nie! nie!”. Ale lelek odleciał, a słowik został i łopuchy
coraz wyraźniej mruczały: „Tam nie ma nikogo!”.
Skrzypce rozpromieniły się znowu…

Biedny, mały, skulony kształt z wolna i ostrożnie
posunął się naprzód, a tymczasem słowik cichuteńko
pogwizdywał: „Idź! pójdź! weź!”.



Biała koszula migotała coraz bliżej drzwi
kredensowych. Już nie okrywają jej czarne łopuchy.
Na progu kredensowym słychać szybki oddech chorych
piersi dziecka. Chwila jeszcze, biała koszula znikła, już
tylko jedna bosa nóżka wystaje za progiem. Na próżno,
lelku, przelatujesz jeszcze raz i wołasz: „Nie! nie!” Janek
już w kredensie.

Zarzechotały zaraz ogromnie żaby w stawie
ogrodowym, jak gdyby przestraszone, a potem ucichły.
Słowik przestał pogwizdywać, łopuchy szemrać.
Tymczasem Janek czołgał się cicho i ostrożnie, ale zaraz
go strach ogarnął. W łopuchach czuł się jakby u siebie,
jak dzikie zwierzątko w zaroślach, a teraz był jak dzikie
zwierzątko w pułapce. Ruchy jego stały się nagłe,
oddech krótki i świszczący, przy tym ogarnęła go
ciemność. Cicha letnia błyskawica, przeleciawszy
między wschodem i zachodem, oświeciła raz jeszcze
wnętrze kredensu i Janka na czworakach przed
skrzypcami z głową zadartą do góry. Ale błyskawica
zgasła, księżyc przesłoniła chmurka i nic już nie było
widać ani słychać.

Po chwili dopiero z ciemności wyszedł dźwięk
cichutki i płaczliwy, jakby ktoś nieostrożnie strun
dotknął – i nagle…

Gruby jakiś, zaspany głos, wychodzący z kąta
kredensu spytał gniewliwie:

– Kto tam?

Janek zataił dech w piersiach, ale gruby głos spytał
powtórnie:

– Kto tam?



Zapałka zaczęła migotać po ścianie, zrobiło się widno,
a potem… Eh! Boże! Słychać klątwy, uderzenia, płacz
dziecka, wołanie: O! dlaboga! szczekanie psów, bieganie
świateł po szybach, hałas w całym dworze…

Na drugi dzień biedny Janek stał już przed sądem
u wójta.

Mieliż go tam sądzić jako złodzieja?… Pewno.
Popatrzyli na niego wójt i ławnicy, jak stał przed nimi
z palcem w gębie, z wytrzeszczonymi, zalękłymi oczyma,
mały, chudy, zamorusany, obity, nie wiedzący, gdzie
jest i czego od niego chcą? Jakże tu sądzić taką biedę,
co ma lat dziesięć i ledwo na nogach stoi? Do więzienia
ją posłać czy jak?… Trzebaż przy tym mieć trochę
miłosierdzia nad dziećmi. Niech go tam weźmie stójka,
niech mu da rózgą, żeby na drugi raz nie kradł, i cała
rzecz.

– Bo pewno!

Zawołali Stacha, co był stójką:

– Weź go ta i daj mu na pamiątkę.

Stach kiwnął swoją głupowatą, zwierzęcą głową,
wziął Janka pod pachę, jakby jakiego kociaka, i wyniósł
ku stodółce. Dziecko, czy nie rozumiało, o co chodzi, czy
się zalękło, dość że nie ozwało się ni słowem, patrzyło
tylko, jakby patrzył ptak . Albo on wie, co z nim zrobią?
Dopiero jak go Stach w stodole wziął garścią, rozciągnął
na ziemi i podgiąwszy koszulinę machnął od ucha,
dopieroż Janek krzyknął:

– Matulu! – i co go stójka rózgą, to on – „Matulu!
matulu!!”, ale coraz ciszej, słabiej, aż za którymś razem
ucichło dziecko i nie wołało już matuli…



Biedne, potrzaskane skrzypki!…

– Ej, głupi, zły Stachu! któż tak dzieci bije? Toż to małe
i słabe i zawsze było ledwie żywe.

Przyszła matka, zabrała chłopaka, ale musiała go
zanieść do domu…

Na drugi dzień nie wstał Janek, a trzeciego wieczorem
konał już sobie spokojnie na tapczanie pod zgrzebnym
klimkiem.

Jaskółki świegotały w ciemności, co rosła pod
przyzbą; promień słońca wchodził przez szybę i oblewał
jasnością złotą, rozczochraną główkę dziecka i twarz,
w której nie zostało kropli krwi. Ów promień był niby
gościńcem, po którym mała dusza chłopczyka miała
odejść. Dobrze, że choć w chwilę śmierci odchodziła
szeroką, słoneczną drogą, bo za życia szła po prawdzie
ciernistą. Tymczasem wychudłe piersi poruszały się
jeszcze oddechem, a twarz dziecka była jakby
zasłuchana w te odgłosy wiejskie, które wchodziły przez
otwarte okno. Był to wieczór, więc dziewczęta
wracające od siana śpiewały: „Oj, na zielonej, na runi!”,
a od strugi dochodziło granie fujarek . Janek wsłuchiwał
się ostatni raz, jak wieś gra… Na klimku przy nim leżały
jego skrzypki z gonta.

Nagle twarz umierającego dziecka rozjaśniła się,
a z bielejących warg wyszedł szept:

– Matulu?…

– Co, synku? – ozwała się matka, którą dusiły łzy…

– Matulu, Pan Bóg mi da w niebie prawdziwe
skrzypki?



– Da ci, synku, da! – odrzekła matka; ale nie mogła
dłużej mówić, bo nagle z jej twardej piersi buchnęła
wzbierająca żałość, więc jęknąwszy tylko: „O Jezu!
Jezu!”, padła twarzą na skrzynię, i zaczęła ryczeć, jakby
straciła rozum albo jak człowiek, co widzi, że od śmierci
nie wydrze swego kochania…

Jakoż nie wydarła go, bo gdy podniósłszy się znowu
spojrzała na dziecko, oczy małego grajka były otwarte
wprawdzie, ale nieruchome, twarz zaś poważna bardzo,
mroczna i stężała. Promień słoneczny odszedł także…

Pokój ci Janku!

*  *  
*

Nazajutrz powrócili państwo do dworu z Włoch wraz
z panną i kawalerem, co się o nią starał. Kawaler mówi:

– Quel beau pays que l’Italie.

– I co to za lud artystów. On est heureux de chercher
là-bas des talents et de les protéger… – dodała panna.

Nad Jankiem szumiały brzozy.



Jamioł

Obrazek wiejski

W miasteczku Łupiskórach po pogrzebie Kalikstowej
były nieszpory, a po nieszporach zostało jeszcze
kilkanaście bab w kościele, by odśpiewać resztę pieśni.
Była godzina czwarta po południu, ale że w zimie
o czwartej mrok zapada, w kościele więc było ciemno.
Szczególnie wielki ołtarz tonął już w głębokim cieniu.
Dwie jeszcze tylko świece paliły się koło cyborium, ale
migotliwe płomyki ich zaledwie trochę rozświecały
złocenia drzwiczek i nogi zwieszonego wyżej na krzyżu
Chrystusa, przebite ogromnym gwoździem. Główka
tego gwoździa wyglądała jak wielki punkt błyszczący
w ołtarzu. Z innych świec, dopiero co pogaszonych,
snuły się pasemka dymu, napełniając miejsce
za stallami czysto kościelnym zapachem wosku.

Dziad i mały chłopak kręcili się przed stopniami
ołtarza. Jeden zamiatał, drugi ściągał ze stopni dywan.
W chwilach, w których baby przestawały śpiewać,
słychać było gniewliwy szept dziada wymyślającego
na chłopaka albo stukanie do zasutych śniegiem okien
wróbli, którym było na dworze zimno i głodno.

Baby siedziały w ławkach bliżej drzwi wchodowych.
Byłoby tam jeszcze ciemniej, gdyby nie kilka łojówek,
z pomocą których właścicielki książek ułatwiały sobie
czytanie. Jedna z tych łojówek oświetlała dosyć
wyraźnie przytwierdzoną do następnej ławki
chorągiew, wyobrażającą grzeszników wśród płomieni
i wśród szatanów. Na innych chorągwiach nie można
było rozeznać malowideł.



Kobiety nie śpiewały, ale raczej mruczały sennymi
i zmęczonymi głosami pieśń, w której ustawicznie
powtarzały się słowa:

A kiedy przyjdzie skonania godzina,

Uproś nam, uproś u Twojego Syna…

Ten kościół pogrążony w cieniu, chorągwie sterczące
przy ławkach, stare, o pożółkłych twarzach kobiety,
migotliwe, jakby pognębione pomroką światełka –

wszystko to było nad wszelki wyraz posępne, a nawet
po prostu straszne. Ponure słowa pieśni o skonaniu
znajdowały w tym tło właściwe.

Czasem też przestawano śpiewać; jedna z bab stawała
w ławce i poczynała mówić drżącym głosem: „Zdrowaś
Maria, łaskiś pełna” – i inne podchwytywały: „Pan
z Tobą etc.” – ale że to dzień był pogrzebu Kalikstowej,
każde więc „Zdrowaś Maria” kończyło się słowami:
„Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie, a światłość
wiekuista niechaj jej świeci”.

Córka Kalikstowej, Marysia, siedziała w ławce obok
jednej starej kobiety. Na grób świeży jej matki padał
tam teraz właśnie śnieg miękki i cichy, ale dziewczyna
nie miała jak dziesięć lat, więc zdawała się nie rozumieć
ani swej straty, ani litości, jaką mogła obudzać.
Twarzyczka jej o dużych niebieskich oczach miała
w sobie dziecinny spokój, a nawet obojętną jakąś
pogodę. Malowało się na niej trochę ciekawości – i nic
więcej. Otworzywszy usta patrzyła z wielką uwagą
na chorągiew, na której było malowane piekło
z grzesznikami, potem patrzyła w głąb kościoła, a potem
jeszcze na okno, w które stukały wróble.



Oczy jej pozostały bezmyślne. Tymczasem baby
poczynały mruczeć sennie po raz dziesiąty:

A kiedy przyjdzie skonania godzina…

Dziewczyna kręciła kosmyki swoich jasnych włosów,

zaplecione z tyłu w dwa warkoczyki, nie większe
od mysich ogonków: widocznie się jej nudziło.
Następnie jednak uwagę jej zajął dziad.

Dziad wyszedł na środek kościoła i jął pociągać
za węzłowaty sznur zwieszający się z sufitu. Dzwonił
za duszę Kalikstowej, ale czynił to zupełnie
mechanicznie, gdyż widocznie myślał przy tym o czym
innym.

Dzwonienie owo było także znakiem, że nieszpory
skończone. Baby, powtórzywszy ostatni raz prośbę
o lekkie skonanie, wyszły na rynek . Jedna z nich
prowadziła za rękę Marysię.

– Kulikowa! – spytała druga – a co będzieta robić
z dziewczyną?

– A co mam robić? Jedzie do Leszczyniec Wojtek
Marguła, co go przysłali na pocztę, to ją odwiezie.
A bo co?

– A coże ona będzie robić w Leszczyńcach?

– Moiście wy! To co i tu. Skąd jest, niech tam jedzie.
A choć i we dworze, to sierotę przygarną i w kredensie
się pozwolą przespać.

Tak rozmawiając szły przez rynek do szynku.
Mroczyło się coraz bardziej. Czas był zimowy, cichy,
niebo zawleczone chmurami, a powietrze przesiąknięte
wilgocią i mokrym śniegiem. Z dachów kapała woda,
na rynku zaś leżało błoto urobione ze śniegu i słomy.



Miasteczko o domach nędznych i poodrapywanych
wyglądało tak posępnie jak i kościół. Niektóre okna
połyskiwały światłem; ruch już ustawał, w szynku
tylko grała oberka katarynka.

Grała na wabia, bo w środku nie było nikogo. Baby
weszły, napiły się wódki, przy czym Kulikowa dała
i Maryśce pół kieliszka, mówiąc:

– Napij się, boś sierota. Nie zaznasz dobroci.

Słowo: sierota, przywiodło babom na myśl śmierć
Kalikstowej. Kapuścińska mówiła:

– Do was, Kulikowa! napijta się! O, moi drodzy! jak ją
ten paralus trzasnął, tak ci ani zipnęła. Nim dobrodziej
przyszedł spowiadać, już była zimna.

Kulikowa na to:

– Mówiłam ja z dawna, że ona cienko przędzie.
Zeszłej niedzieli przyszła, a ja powiadam: Ej, Kalikstowo,
Kalikstowo, oddajcie lepiej Maryśkę do dworu. A ona
powiada: jedną córuchnę mam i nie dam. Ale markotno
jej było i zaczęła ślochać, a potem do kancelarii poszła,
do wójta, żeby papiery mieć co do „kolomnii”
na porządek . Zapłaciła cztery złote i groszy sześć. Ale
powiada: dla dziecka nie żałuję. Moiście wy! A oczy to
miała wytrzyscone i po śmierci jeszcze lepiej
wytrzyscyła. Co jej chcieli zamknąć, to nie mogli.
Mówili, że i po śmierci na dziecko patrzyła.

– Napijwa się na ten żal półkwaterek .

Katarynka wciąż grała oberka. Baby poczęły się
trochę rozmarzać. Kulikowa powtarzała żałosnym
głosem: „chudziątko! chudziątko!”, a Kapuścińskiej
przyszła z kolei na myśl śmierć nieboszczyka jej męża.



– Jak umiroł – mówiła – to tak ci wzdychoł, tak
wzdychoł, tak wzdychoł – i rozciągając coraz bardziej
głos, weszła mimo woli w śpiew, ze śpiewu w takt
katarynki, a w końcu porwała się za boki i zupełnie już
na nutę oberka poczęła śpiewać:

Wzdychoł, wzdychoł, wzdychoł,

Oj ta dana – wzdychoł!

Nagle rozpłakała się rzewnie, dała kataryniarzowi
sześć groszy i napiła się jeszcze wódki. Kulikową
również porwało rozczulenie, ale skierowała je
ku Marysi.

– Pamiętaj, sierotko – rzekła – co ci mówił dobrodziej,
kiej ci mateńkę śniegiem przysypywali, że jamioł (anioł)
je nad tobą.

Tu zatrzymała się nagle, spojrzała naokoło jakby
zdziwiona, a potem dodała z nadzwyczajną energią:

– Kiej mówię, że jamioł, to jamioł!

Nikt nie przeczył. Marysia, mrugając swoimi
biednymi, głupimi oczkami, wpatrywała się uważnie
w babinę. Kulikowa mówiła dalej:

– Tyś jest sierotka, to złemu od ciebie zasię! Nad
sierotami je jamioł. On je dobry. Na, masz dziesięć
groszy. Choćbyś i piechotą do Leszczyniec poszła, to
trafisz, bo on cię zaprowadzi.

Kapuścińska zaczęła śpiewać:

W cieniu swych skrzydeł zachowa się wiecznie,

Pod jego pióry – uleżysz bezpiecznie.



– Cichojcie! – zawołała Kulikowa. A potem znów
do dziewczyny: – Ty głupia, wiesz, kto je nad tobą?

– Jamioł – odrzekło cienkim głosem dziecko.

– Sieroteńkoże ty, jagódko ty, robaczku ty Boży!
Jamioł ze skrzydłami – mówiła w zupełnym już
rozczuleniu Kulikowa i porwawszy dziewczynkę poczęła
ją przyciskać do swej poczciwej, choć pijackiej piersi.

Dziewczynka rozpłakał się teraz. Może w jej ciemnej
główce i w sercu, które nie umiało nic jeszcze rozeznać,
budziło się jakieś rozeznanie w tej chwili.

Szynkarz spał już w najlepsze za szynkwasem,

na knotach łojówek narosły grzyby; kataryniarz przestał
grać, bo go bawiło to, co widział.

Nastała cisza, którą przerwało nagle chlupotanie
końskich nóg w błocie przed drzwiami i jakiś głos, który
zawołał na konie:

– Prrr!

Do szynku wszedł Wojtek Marguła z zapaloną latarką
w ręku, postawił latarkę, począł „zabijać” ręce, by je
rozgrzać, i wreszcie rzekł do szynkarza:

– Dajta no półkwaterek!

– Marguła, kasztanie – zawołała Kulikowa – weźmiesz
dziewczynę do Leszczyniec!

– Juści wezmę, bo mi kozeli – odparł Marguła.

Potem, przypatrzywszy się obydwom kobietom,

dodał:

– Aleśta się porżnęły, jak…



– Ażeby cię zara sparło! – odrzekła Kulikowa. – Kiedy
ci mówię: ostrożnie z dzieckiem, to ostrożnie. Ona je
sierota. Ty wiesz, głąbie, kto nad nią je?

Wojtek nie uznał za stosowne odpowiadać na pytanie
i postanowił widocznie podnieść inny przedmiot,
podniósł bowiem przede wszystkim półkwaterek
i zaczął:

– Wciorności wam…

Ale nie skończył, bo wypił wódkę, skrzywił się,
splunął i stawiając z niezadowoleniem miarkę rzekł:

– Dyć to sama woda. Dajta no drugiej z tej innej
flaszki.

Szynkarz nalał mu z innej. Wojtek skrzywił się jeszcze
mocniej.

– E! araku ta nie mata?

Margule groziło widocznie takie same
niebezpieczeństwo jak i babom, ale że w tym samym
właśnie czasie we dworze w Łupiskórkach właściciel
przygotowywał do jednego z pism obszerny
i wyczerpujący artykuł: O prawie propinacji dla
dworów jako o podstawie ustroju społecznego, a zatem
Wojtek przyczyniał się tylko niechcący do wzmocnienia
fundamentów społecznych, a to tym bardziej
że propinacja, chociaż w miasteczku, była istotnie
dworską.

Przyczyniwszy się tak pięć razy z rzędu, zapomniał
wprawdzie latarki, w której świeczka zgasła, ale wziął
na wpół śpiącą dziewczynę za rękę i rzekł:

– Chodźże, zmoro!



Kobiety posnęły również w kącie, nikt więc nie
pożegnał Marysi. Po prostu: matka jej została
na cmentarzu w Łupiskórkach, a ona jechała
do Leszczyniec.

Wyszli, siedli, Marguła krzyknął na konie: „wiśta” –
i pojechali. Sanie sunęły z początku dosyć ciężko
po miasteczkowym błocie, ale potem zaraz wydobyli się
na pola białe i rozległe. Jechać było lekko, śnieg nie
szumiał prawie pod płozami; czasem tylko koń
parsknął; czasem z daleka, z daleka doszło szczekanie
psów.

Jechali, jechali wojtek poganiał konie i śpiewał pod
nosem: „Pamiętas, psia jucho, coś mi obiecowoł”. Ale
wkrótce umilkł i zaczął „żydy” wozić. Kiwnął się
w prawo, w lewo. Śniło mu się, że go w Leszczyńcach
tłuką po karku za to, że zgubił kobiałkę z listami, więc
od czasu do czasu budził się przez pół i powtarzał:
„wciorności!” Marysia nie spała, bo jej było zimno.
Szeroko otwartymi oczyma patrzyła na białe pola, które
jej co chwila zasłaniały ciemne plecy Marguły. Myślała
też przy tym, że matula „pomerli”, a tak myśląc,
wyobrażała sobie doskonale bladą i chudą twarz matuli
o wytrzeszczonych oczach – i odczuwała półświadomie,
że ta twarz była kochana bardzo, że jej nie ma i nie
będzie w Leszczyńcach już nigdy. Przecież widziała
na własne oczy, jak ją zasypali w Łupiskórach.
Przypomniawszy to sobie, byłaby się rozpłakała z żalu,
ale że zziębły jej nogi i kolana, więc rozpłakała się
z zimna.

Mrozu wprawdzie nie było, ale powietrze stało się
przenikliwe, jak zwykle w odwilży. Wojtek bo miał
przynajmniej w żołądku spory zapas poczerpniętego



w łupiskórskim szynku ciepła. Właściciel Łupiskór
słusznie przecie zauważył, że „wódka w zimie
rozgrzewa, a ponieważ jest ona jedyną pociechą naszego
ludu, odejmując przeto większym posiadaczom możność
wyłącznego pocieszenia ludu, odejmuje się im i wpływ
na lud”. Wojtek w tej chwili tak był pocieszony, że go
nic zasmucić nie mogło.

Nie zasmuciło go nawet i to, że konie doszedłszy
do lasu naprzód zwolniły zupełnie kroku, choć droga
była w lesie lepsza, a następnie ruszywszy w bok
przewróciły sanie w rów przydrożny. Rozbudził się
wprawdzie, ale nie zrozumiał dobrze, co się stało.

Marysia poczęła go trącać.

– Wojtek!

– Czego skrzeczysz?

– Przewróciliśwa.

A Wojtek spytał: „śklonkę?”, i usnął na dobre.

Dziewczyna siadła przy saniach, skuliła się, jak mogła,
i siedziała. Ale twarz zmarzła jej wkrótce zupełnie, więc
zaczęła trącać śpiącego:

– Wojtek!

Nie odpowiedział.

– Wojtek, chcę do chałupy!

A po chwili znowu:

– Wojtek, bo pójdę piechotą…

Na koniec poszła. Zdawało się jej, że do Leszcyniec
jest bardzo blisko. Zresztą znała drogę, bo co niedziela
chodziła nią z matką do kościoła. Ale teraz musiała iść



sama. W lesie śnieg mimo odwilży leżał wysoki, ale
za to noc była bardzo jasna. Blask od śniegu łączył się
z blaskiem światła chmur, więc drogę było widać jak
w dzień. Marysia, zapuszczając wzrok w ciemny las,
mogła bardzo daleko dojrzeć pnie rysujące się wyraźnie,
czarno i spokojnie na białym podkładzie. Widziała
również dokładnie rzuty śniegowe, do pni przez całą
długość przywarłe. Jakiś ogromny spokój był w lesie,
który dziecku dodawał otuchy. Na gałęziach leżała
złódź obfita, a z niej spływały krople wody, rozbijając
się ze słabym szmerem o gałęzie i gałązki. Ale to był
jedyny szmer. Zresztą naokół cicho, cicho, biało,
milcząco, głucho!

Wiatr nie wiał. Uśnieżone kiście nie poruszały się
najmniejszym ruchem. Spało wszystko zimowym snem.

Mogło się zdawać, że śniegowy obrus na ziemi i cały
las milczący a przytrząśnięty, i blade chmury
na niebie, to wszystko jakaś biała jedność – martwa. Tak
bywa w czasie odwilży. Jedyną żywą istotą poruszającą
się jak mały czarny punkcik wśród tych milczących
wielkości była Marysia. Dobry, poczciwy las! Te krople,
które opuszcza topniejąca złódź, to może łzy nad sierotą.
Drzewa takie wielkie, a takie litośne nad maleństwem.

Oto samo jedno, takie słabe, biedne, wśród śniegu, nocy
i lasu brnie sobie z ufnością, jakby nigdy nic! Noc jasna
zdaje się troskać o nią. Jest w tym jakaś wielka słodycz,
gdy coś, co jest małym i bezsilnym, oddaje się
i powierza tak zupełnie ogromnej sile. W ten sposób
wszystko może istnieć na woli Bożej. Dziewczyna szła
już dość długo i zmęczyła się wreszcie. Przeszkadzały jej
ciężkie, za wielkie buty, w których jej małe nóżki
zesuwały się ustawicznie. Ciężko było wyciągać takie



ogromne buciska ze śniegu. Przy tym i rękoma nie
mogła swobodnie poruszać, bo w jednej wyciągniętej
sztywnie, trzymała z całej siły ową dziesiątkę, którą
dostała od Kulikowej. Bała się jej upuścić w śnieg.
Zaczynała chwilami płakać głośno, a potem urywała
nagle, jakby się chcąc przekonać, czy kto płaczu nie
słyszy. Owszem, las słyszał. Topniejąca złódź szemrała
jednostajnie a jakoś żałośnie. Prócz tego może jeszcze
ktoś słyszał. Dziecko idzie coraz wolniej. Czyżby miała
zbłądzić? Gdzie tam! droga jakby biała, szeroka
zwężająca się w dali wstęga leży wyraźnie między
dwoma ścianami ciemniejszych drzew. Dziewczynę
począł ogarniać sen niepokonany.

Zeszła i siadła pod drzewem. Powieki opadały jej
na oczy. Przez chwilę myślała, że po białości śniegowej
matula idzie ku niej od strony cmentarza. Nikt nie szedł.
Dziecko było jednak pewne, że ktoś przyjść musi. Kto? –
Anioł. Przecie stara Kulikowa mówiła, że „jamioł” jest
nad nią. Marysia znała go. W chałupie u matuli był
jeden malowany z „leliją” w ręku i ze skrzydłami.
Przyjdzie niezawodnie. Złódź jakoś zaczyna szemrać
mocniej. To może jego skrzydła strącają więcej kropel. –
Cicho! istotnie ktoś idzie; śnieg, choć miękki, szeleści
wyraźnie, kroki zbliżają się i zbliżają ciche, ale szybkie.
Dziecko podnosi z ufnością senne powieki.

Co to?

Szara jakaś trójkątna głowa o sterczących uszach
przypatruje się dziecku pilnie… straszna, ohydna…



Z pamiętnika poznańskiego
nauczyciela

Światło lampy, chociaż przyćmione, budziło mnie,
i nieraz o drugiej lub trzeciej po północy widziałem
Michasia pracującego jeszcze. Mała i wątła jego postać,
przybrana tylko w bieliznę, schylona była nad książką,
a w ciszy nocnej senny i zmęczony głos powtarzał
mechanicznie koniugacje łacińskie lub greckie z tą
jednostajnością, z jaką w kościele powtarzają słowa
litanii. Gdym zawołał na niego, by szedł spać, chłopiec
odpowiadał mi: „Nie umiem jeszcze lekcji, panie
Wawrzynkiewicz”. Odrabiałem z nim przecie zadania
od czwartej do ósmej, a potem od dziewiątej
do dwunastej, i sam nie szedłem do łóżka, nimem się
nie przekonał, że umie wszystko; ale doprawdy tego
wszystkiego było za dużo. Skończywszy ostatnią lekcję
chłopiec zapominał pierwszej, a koniugacje greckie,
łacińskie, niemiecki i nazwy rozmaitych powiatów
wprowadzały biedną jego głowę w taki zamęt, że spać
nie mógł. Wyłaził tedy spod kołdry, zapalał lampę
i zasiadał na nowo do stolika. Gdym go łajał – prosił się
i płakał. Potem tak już przyzwyczaiłem się do tych
nocnych siedzeń, do blasku lampki i do mruczenia
koniugacyj, że kiedy mi ich brakło, sam spać nie
mogłem. Może powinienem był nie pozwolić,
by dziecko męczyło się nad siły, ale cóżem miał robić?
Musiał przecie wyuczyć się co dzień choć jako tako
lekcyj, bo inaczej usunięto by go ze szkół, a Bóg jeden
wie, co by to był za cios dla pani Marii, która po śmierci
męża zostawszy z dwojgiem sierot wszystkie nadzieje
złożyła w Michasiu. Położenie było prawie bez wyjścia,



bom z drugiej strony widział, że nadmierne wysilenia
umysłowe podkopują zdrowie chłopca i mogą życiu
jego zagrozić. Trzeba było przynajmniej wzmacniać go
fizycznie, gimnastykować, kazać mu dużo chodzić lub
jeździć konno, ale nie było czasu na to. Dziecko tyle
miało do roboty, tyle do wyuczenia się na pamięć, tyle
do napisania co dzień, że z ręką na sumieniu powiadam:

nie było czasu. Każdą chwilę potrzebną dla wesołości,
zdrowia i życia chłopca zabierała łacina, grecki i…
niemiecki. Rankiem, gdym mu pakował książki
do tornistra i gdym widział, jak chude jego ramiona
gięły się pod ciężarem tych bizantyjskich tomów, serce
mi się po prostu ściskało. Czasem prosiłem dla niego
o wyrozumienie i względność, ale niemieccy
profesorowie odpowiadali mi tylko, że dziecko psuję
i rozpieszczam, że Michaś widocznie nie dość pracuje,
że ma polski akcent i że beczy z lada powodu.

Chory sam jestem na piersi, samotny i zgryźliwy,
więc te wymówki niejedną mi chwilę zatruły. Ja
najlepiej wiedziałem, czy Michaś nie dość pracuje! Było
to dziecko średnich zdolności, ale tak wytrwałe i przy
całej słodyczy taką obdarzone siłą charakteru, jakiej nie
zdarzyło mi się spotkać w żadnym innym chłopcu.
Biedny Michaś namiętnie i ślepo był przywiązany
do matki, że zaś mu powiedziano, iż matka bardzo jest
nieszczęśliwa, chora, i że gdy on będzie jeszcze się źle
uczył, to może ją dobić – więc chłopak drżał przed tą
myślą i całymi nocami siadywał nad książką, byle tylko
matki nie zmartwić. Wybuchał płaczem gdy dostał zły
stopień, ale nikomu nie przychodziło do głowy,
dlaczego płakał, do jakiej strasznej poczuwał się
w takich chwilach odpowiedzialności. Ba! co komu było



do tego? Miał polski akcent i kwita! Ja go nie psułem
ani rozpieszczałem, tylkom go rozumiał lepiej
od innych; żem zaś zamiast łajać go za niepowodzenia,
starał się pocieszać, to już moja rzecz. Sam
napracowałem się w życiu niemało, nacierpiałem się
głodu i biedy, nie byłem szczęśliwy, nie będę szczęśliwy
i – niech tam diabli wezmą! nawet już i zębów nie
ściskam, gdy o tym myślę; nie wierzę, żeby było warto
żyć, ale może dlatego właśnie mam prawdziwe
współczucie dla każdej biedy.

Ja przynajmniej w wieku Michasia, gdym latał
za gołębiami po ulicach lub grywał w pliszki pod
ratuszem, miałem swoje czasy zdrowia i wesołości.
Kaszel mnie nie męczył; gdym w skórę brał, tom płakał,
póki bili; zresztą byłem swobodny jak ptak i nie dbałem
o nic. Michaś i tego nawet nie miał. Życie byłoby i jego
położyło na kowadło i biło młotem; tyle by więc
wygrał, ile by jako malec naśmiał się serdecznie z tego,
co dzieci bawi, napłatał figlów i wylatał się
na otwartym powietrzu w promieniach słońca. Ale
takiej zgody pracy z dzieciństwem nie miałem przed
oczyma. Przeciwnie: widziałem dziecko idące do szkoły
i wracające z niej chmurne, zgarbione pod ciężarem
książek, wysilone, ze zmarszczkami w kątach oczu,
tłumiące ustawicznie jakoby wybuch płaczu – więcem
mu współczuł i chciałem być dla niego ucieczką.

Jestem sam nauczycielem, jakkolwiek prywatnym,

i nie wiem, co bym robił na świecie, gdybym jeszcze
stracił wiarę w wartość nauki i pożytek, jaki z niej
płynie. Myślę tylko po prostu, że nauka nie powinna
być tragedią dla dzieci, że łacina nie może zastąpić



powietrza i zdrowia, a dobry lub zły akcent nie
powinien stanowić o losie i życiu maleńkich istot .

Myślę także, że pedagogia lepiej spełnia swe zadanie,
gdy dziecko czuje rękę prowadzącą je łagodnie, nie zaś
nogę przygniatającą mu piersi i depcącą wszystko, co go
nauczono czcić i kochać w domu… Taki ze mnie
obskurant, że pewnego już zdania w tym względzie nie
zmienię, bo utwierdzam się w nim coraz bardziej, gdy
sobie wspominam mojego Michasia, któregom kochał
tak szczerze. Od sześciu lat byłem jego nauczycielem,

pierwej jako guwerner, potem, gdy wszedł do drugiej
klasy, jako korepetytor, miałem więc czas przywiązać się
do niego. Zresztą czemu bym miał ukrywać przed
samym sobą: był mi drogim, bo był synem droższej dla
mnie nad wszystko istoty… Nigdy ona nie wiedziała
o tym i nigdy wiedzieć nie będzie. Pamiętam, że ja
jestem… ot sobie – pan Wawrzynkiewicz, prywatny
nauczyciel, a do tego człowiek chory, ona zaś córką
zamożnego domu szlacheckiego, po prostu pani,
na którą bym nie śmiał oczu podnieść. Ale że samotne
serce, miotane życiem, musi w końcu przyczepić się
do czegoś, jak przyczepia się muszla miotana falą – więc
moje przywarło do niej. Co ja na to poradzę? a wreszcie
co jej to szkodzi? Nie chcę od niej więcej światła niż
od słońca, które wiosną ogrzewa moje chore piersi.
Od sześciu lat byłem w jej domu, byłem przy śmierci jej
męża, widziałem ją nieszczęśliwą, samą, a zawsze dobrą
jak anioł, kochającą dzieci, świętą prawie w swym
wdowieństwie, więc… musiało do tego przyjść. Ale to
nie miłość we mnie, to prędzej moja religia.

Michaś bardzo przypominał matkę. Nieraz, gdy
podnosił na mnie oczy, zdawało mi się, że patrzę na nią.



Były to też same delikatne rysy, toż samo czoło
z cieniem padającym od bujnych włosów, ten sam
łagodny zarys brwi, a szczególniej głos prawie
jednakowy. W usposobieniu matki i dziecka była także
wspólność objawiająca się w pewnej skłonności
do egzaltacji i uczuć, i poglądów. Należeli oboje do tego
rodzaju istot nerwowych, wrażliwych, szlachetnych
i kochających, które zdolne są do największych
poświęceń, ale które w życiu i zetknięciu się z jego
rzeczywistością mało znajdują szczęścia, dając naprzód
więcej, niż mogą otrzymać. Ten rodzaj ludzi ginie też
zaraz i myślę, że jakiś dzisiejszy naturalista mógłby
powiedzieć o nich, że z góry są na śmierć skazani,
bo przychodzą na świat z wadą serca – za dużo kochają.

Rodzina Michasia była kiedyś bardzo zamożna, ale –
za dużo kochali… więc rozmaite burze rozwiały fortunę,
a to, co zostało, nie jest wprawdzie nędzą, nie jest
nawet ubóstwem, jednakże w porównaniu do dawnych
czasów – miernością. Michaś był ostatnim z rodziny;
toteż pani Maria kochała go nie tylko jak własne
dziecko, ale zarazem jak wszystkie swoje nadzieje
na przyszłość. Na nieszczęście, z zaślepieniem zwykłym
matkom, widziała w nim niepospolite zdolności.
Chłopiec wprawdzie istotnie nie był tępy, ale należał
do tego rodzaju dzieci, których zdolności, z początku
średnie, rozwijają się dopiero później razem z siłami
fizycznymi i zdrowiem. W innych warunkach mógłby
był skończyć szkoły i uniwersytet i stać się
pożytecznym pracownikiem na każdym polu. W tych,
jakie istniały, męczył się tylko i wiedząc o wysokim
wyobrażeniu, jakie matka miała o jego zdolnościach,
wysilał na próżno.



Wiele na świecie widziały oczy moje, i postanowiłem
się nie dziwić niczemu, ale wyznaję, że z trudnością
uwierzyłem, by mógł istnieć taki zamęt, w którym
by dziecku na złe wyszła wytrwałość, siła charakteru
i praca. Jest coś w tym niezdrowego, i gdyby mi słowa
mogły zapłacić, za żal i gorycz, to doprawdy
powiedziałbym razem z Hamletem, że dzieją się
na świecie rzeczy, o których nie śniło się filozofom…

Pracowałem z Michasiem, jakby od tych stopni, które
on za postępy dostawał, moja własna przyszłość
zależała. Bo też obaj z moim drogim chłopcem mieliśmy
jeden cel, a to: nie zmartwić jej, pokazać dobrą cenzurę,
wywołać uśmiech szczęścia na jej usta.

Gdy mu się udało dostać dobry stopień, malec
przychodził z klasy rozpromieniony i szczęśliwy.
Zdawało mi się, że w takich razach urósł nagle, że się
rozkurczał; jego chmurne zwykle oczy śmiały się
wówczas tą szczerą, dziecinną wesołością i świeciły jak
dwa węgielki. Zrzucał natychmiast ze swoich wąskich
pleców tornister przeładowany książkami i mrugając
na mnie mówił jeszcze w progu:

– Panie Wawrzynkiewicz, mama będzie kontenta!
Dostałem dziś z geografii… niech pan zgadnie ile?

A gdym udawał, że nie zgaduję, przybiegał do mnie
z pyszną minką i zarzuciwszy mi ręce na szyję mówił
niby do ucha, ale bardzo głośno:

– Piątkę! naprawdę piątkę!

Były to dla nas obydwóch szczęśliwe chwile.
Wieczorami w takie dni Michaś rozmarzał się
i wyobrażając sobie, co to będzie, jeśli dostanie



wszystkie stopnie celujące, gwarzył na wpół do mnie,
na wpół do siebie samego:

– Na Boże Narodzenie pojedziemy do Zalesina: śnieg
będzie padał – zwyczajnie jak w zimie – więc
pojedziemy sankami. Przyjedziemy w nocy, ale o! mama
będzie na mnie czekała, uściska mnie, ucałuje, a potem
spyta o cenzurę. Ja zrobię smutną minę naumyślnie,
a tu mama czyta: Z religii: celujący; z niemieckiego:
celujący; z łaciny: celujący… same celujące! O, panie
Wawrzynkiewicz!

I biednemu chłopcu łzy stawały w oczach, a ja
zamiast go powstrzymywać, sam biegłem za nim
zmęczoną wyobraźnią i przypominałem sobie dom
w Zalesinie, jego powagę, spokój, tę wyższą, szlachetną
istotę, która tam była panią, i szczęście, jakie jej sprawi
powrót chłopca z celującymi w cenzurze.

Korzystałem z takich chwil i dawałem Michasiowi
nauki, tłumacząc mu, że mamie chodzi bardzo o jego
naukę, ale także o zdrowie, że więc nie powinien
płakać, gdy go wyprowadzam na przechadzkę, sypiać
tyle, ile mu każę, i nie upierać się przy nocnym
siedzeniu. Rozrzewniony malec ściskał mnie za szyję
i powtarzał:

– Dobrze, mój złoty panie, będę zdrów, że aż strach,
i stanę się taki duży, że ani mama, ani mała Lola mnie
nie poznają.

Odbierałem też często listy od pani Marii, polecające
mi, bym czuwał nad zdrowiem dziecka, ale z rozpaczą
przekonywałem się co dzień, że pogodzić naukę
ze zdrowiem było prawie niepodobieństwem. Gdyby
przedmioty wykładane były za trudne, byłbym sobie



poradził cofnąwszy Michasia z klasy drugiej
do pierwszej; ale on te przedmioty, jakkolwiek jałowe,
doskonale pojmował; nie o naukę więc chodziło, tylko
o czas i ten nieszczęsny niemiecki język, którym dziecko
nie władało dostatecznie. Na to już nic nie mogłem
poradzić i liczyłem jedynie, że gdy święta nadejdą,
odpoczynek wypełni te szczerby w zdrowiu chłopca,
które czyniła nadmierna praca.

Gdyby Michaś był dzieckiem obojętniejszym, mniej
bym się troszczył o niego, ale on prawie żywiej jeszcze
odczuwał każde niepowodzenie niż pomyślność. Chwile
radości i owych piątek, o których wspomniałem,

rzadkie były na nieszczęście.

Tak nauczyłem się czytać w jego twarzy, że skoro
tylko wszedł, od pierwszego rzutu oka poznawałem,

gdy mu się nie powiodło.

– Dostałeś zły stopień? – pytałem.

– Tak jest!

– Nie umiałeś?

Czasem odpowiedział:

– Nie umiałem – częściej jednak: – Umiałem, alem nie
mógł powiedzieć.

Jakoż mały Owicki, prymus z klasy drugiej, którego
naumyślnie sprowadziłem, aby się Michaś z nim uczył,
mówił, że Michaś głównie dlatego dostaje złe stopnie,
że się nie umie… wyjęzyczyć.

W miarę jak dziecko czuło się coraz więcej zmęczone
umysłowo i fizycznie, takie niepowodzenia powtarzały
się częściej. Zauważyłem, że gdy wypłakawszy się siadał
następnie do lekcji, cichy bywał i niby spokojny, ale



z tej zdwojonej energii, z jaką zabierał się do zadań,
było coś rozpaczliwego i gorączkowego zarazem. Czasem
też szedł w kąt, ściskał głowę obu rękoma i milczał:
egzaltowany chłopiec wyobrażał sobie, że kopie grób
pod nogami ukochanej matki, a nie wiedział, jak
zaradzić temu, i czuł się po prostu w kole błędnym,

z którego nie było wyjścia.

Jego nocne siedzenia stawały się coraz częstsze. Bojąc
się, że gdy się obudzę, każę mu iść spać, wstawał cicho,
po ciemku, wynosił lampę do przedpokoju, tam ją
zapalał i zasiadał do roboty. Zanim go na tym złapałem,

kilka nocy przepędził w ten sposób między nie
opalanymi ścianami. Nie miałem innej rady, jak wstać,
zawołać go do pokoju i przerobić z nim raz jeszcze
wszystkie lekcje, by go przekonać, że je umiał
i że niepotrzebnie narażał się na przeziębienie. Ale on
już sam w końcu nie wiedział, co umiał, czego nie
umiał. Dziecko traciło siły, chudło, żółkło i zasępiało się
coraz bardziej. Czasem trafiło się coś takiego,
co przekonywało mnie, że nie sama jednak praca
wyczerpywała jego siły. Raz, gdym wykładał mu
historię, którą „Stryj synowcom opowiedział”,
co na żądanie pani Marii robiłem codziennie, Michaś
zerwał się z zaiskrzonymi oczyma, ja zaś przestraszyłem
się prawie, ujrzawszy badawczy i surowy wyraz jego
twarzy, z jakim zawołał:

– Panie, więc to naprawdę nie bajka? bo…

– Bo co, Michasiu? – pytałem ze zdziwieniem.

Zamiast odpowiedzi zacisnął zęby, a w końcu
wybuchnął płaczem tak namiętnym, że długo nie
mogłem go uspokoić.



Badałem Owickiego o przyczynę tego wybuchu: nie
umiał lub nie chciał powiedzieć; domyśliłem się jednak
sam. Nie było żadnej wątpliwości, że polskiemu dziecku
trafiało się słyszeć w niemieckiej szkole wiele rzeczy,
które raniły jego najgłębsze uczucia i które były wprost
zaprzeczeniem albo pogardą i wydrwiwaniem z kraju,
języka, ojczystych tradycji, słowem – wszystkiego,
co w domu nauczano je czcić i kochać. Zdania takie
ześlizgiwały się po innych chłopcach nie zostawiając nic
prócz głębokiej nienawiści do nauczycieli i całej ich
rasy; ale chłopczyna tak uczciwy jak Michaś odczuwał je
boleśnie; nie śmiał zaprzeczyć, choć może nieraz miał
ochotę krzyczeć z bólu, ale burzył się, zacinał zęby, gryzł
i martwił. I tak do zmartwień, którymi karmiły go
niepowodzenia i złe stopnie, przyrzucała nieopisanej
goryczy rozterka moralna, w jakiej żył ciągle. Dwie siły,
dwa głosy, których słuchać jest obowiązkiem dziecka,
ale które też właśnie dlatego winny być zgodne,
szarpały Michasia w dwie przeciwne strony. Co jedna
powaga nazywała białym, cnym, ukochanym, druga
naznaczała piętnem strupieszenia i śmieszności; co jedna
zwała cnotą, druga występkiem. Więc w tym
rozdwojeniu chłopiec szedł za tą powagą, do której
rwało mu się serce, ale musiał udawać, że słucha
i bierze do serca słowa przeciwne; musiał udawać
od rana do wieczora i żyć w tym męczącym przymusie
dni, tygodnie, miesiące… Co za położenie… dziecka!

Dziwny był los Michasia. Dramaty życiowe zaczynają
się zwykle później, gdy pierwsze liście spadają z drzewa
młodości; dla niego wszystko to, co składa się
na nieszczęście: przymus moralny, tajona zgryzota,
niepokój, daremne wysiłki, szamotanie się



z trudnościami, stopniowa utrata nadziei, wszystko to
poczęło się w jedenastym roku życia. Ale jego wątła
postać, ani wątłe siły nie były w stanie sprostać temu
ciężarowi. Upływały dni, tygodnie; biedak podwajał
wysilenia, a skutek coraz był mniejszy, coraz bardziej
opłakany. Listy pani Marii, jakkolwiek słodkie,
przyrzucały jeszcze wagi do brzemienia.

„Bóg Cię obdarzył, Michasiu, niezwykłymi
zdolnościami – pisała matka – ufam więc, że nie
zawiedziesz nadziei, jakie w tobie złożyłam, i że staniesz
się krajowi i mnie pociechą”.

Gdy chłopiec odebrał pierwszy raz taki list, chwycił
mnie za ręce spazmatycznie i zanosząc się od płaczu
zaczął powtarzać:

– Co ja poradzę, panie Wawrzynkiewicz, co ja mogę
poradzić?

Istotnie, cóż mógł zrobić? cóż mógł poradzić na to,
że nie przyszedł na świat z wrodzoną łatwością
do języków i że nie umiał się po niemiecku wyjęzyczyć?

Nadeszły czasy rekreacji na Wszystkich Świętych;
cenzura kwartalna wcale była nieszczególna: z trzech
najważniejszych przedmiotów miał mierne. Na jego
najusilniejsze prośby i zaklęcia nie posłałem jej pani
Marii.

– Drogi panie! – wołał złożywszy ręce – mama nie
wie, że na Wszystkich Świętych dają stopnie,
a do Bożego Narodzenia może Pan Bóg zmiłuje się nade
mną.

Biedne dziecko łudziło się nadzieją, że jeszcze te złe
stopnie poprawi, a co prawda łudziłem się i ja.



Sądziłem, że wdroży się w rutynę szkolną,
że przywyknie do wszystkiego, że wprawi się w język
i nabierze akcentu, a przede wszystkim, że coraz mniej
czasu będzie potrzebował do nauki. Gdyby nie to,
dawno bym był pisał do pani Marii i przedstawił jej
stan rzeczy. Jakoż nadzieje zdawały się nie być próżne.
Zaraz po Wszystkich Świętych Michaś dostał trzy
stopnie celujące, z których jeden z łaciny. Ze wszystkich
uczniów w klasie sam tylko wiedział, że od „gaudeo”
czas przeszły jest „gavisus sum”, a wiedział dlatego,
że dostawszy poprzednio dwa celujące pytał się mnie,
jak po łacinie: „cieszę się”. Myślałem, że chłopak
zwariuje ze szczęścia. Napisał do matki list zaczynający
się od słów: „Mamusiu najdroższa! Czy ukochana moja
wie, jak jest perfectum od gaudeo? pewno nie wie ani
mama, ani mała Lola, bo w całej klasie ja tylko jeden
wiedziałem”.

Michaś po prostu ubóstwiał matkę. Od tego czasu
co chwila wypytywał mnie o różne perfecta i participia.
Utrzymać te celujące stało się teraz zadaniem jego życia.
Ale to był krótki blask szczęścia. Wkrótce fatalny akcent
polski zburzył to, co wybudowała usilność, a nadmierna
ilość przedmiotów nie pozwalała dziecku poświęcać
każdemu z nich tyle czasu, ile wymagała jego wysilona
pamięć. Wypadek przyczynił się jeszcze
do powiększenia niepowodzeń. I Michaś, i Owicki
zapomnieli mi powiedzieć o jednym zadaniu
piśmiennym i nie odrobili go. Owickiemu to uszło,
bo jako prymusa nawet nie spytano o nie, ale Michaś
dostał publiczną naganę w szkole wraz z zagrożeniem,

że zostanie usunięty.



Przypuszczano oczywiście, że utaił umyślnie przede
mną zadanie, by go nie odrobić, a chłopiec, który był
niezdolny do najmniejszego kłamstwa, nie miał
sposobu przekonania o swej niewinności. Mógł
wprawdzie powiedzieć w swojej obronie, że i Owicki
zapomniał na równi z nim, ale na to nie pozwalał honor
szkolny. Na moje zaręczenia Niemcy odpowiedzieli
uwagą, że zachęcam chłopca do lenistwa. Kosztowało
mnie to niemało zmartwienia, ale więcej jeszcze
niepokoju przyczynił mi widok Michasia. Wieczorem
dnia tego widziałem go, jak ścisnąwszy głowę obu
rękoma szeptał myśląc, że go nie słyszę: „Boli! boli!
boli!” List od matki, który nadszedł nazajutrz rano
i w którym pani Maria obsypywała Michasia
pieszczotami za owe celujące, był nowym dla niego
ciosem.

– O, sprawię mamie ładną pociechę! – wołał
zakrywszy twarz dłońmi.

Następnego dnia, gdym mu zarzucił na plecy tornister
z książkami, zatoczył się i mało nie upadł. Chciałem mu
nie pozwolić iść do szkoły, ale mówił, że mu nic nie jest;
prosił tylko by go odprowadzić, bo się boi zawrotu
głowy. Wrócił w południe z nowym miernym. Dostał
go za lekcję, którą umiał doskonale, ale wedle tego,
co mówił Owicki, zaląkł się i nie mógł słowa
przemówić. Utwierdziła się o nim stanowcza opinia,
że był to chłopiec przesiąknięty „wstecznymi zasadami
i instynktami”, tępy i leniwy.

Z dwoma ostatnimi zarzutami, o których wiedział,
walczył jak tonący z falą – rozpaczliwie, ale na próżno.



W końcu stracił wszelką wiarę w siebie, wszelką
ufność we własne siły; doszedł do przekonania,
że wysiłki i praca nadaremna, że on nigdy nie nabierze
akcentu i musi się źle uczyć, a jednocześnie przedstawiał
sobie, co na to powie matka, jaki to będzie dla niej ból,
jak to może podkopać jej wątłe zdrowie.

Ksiądz z Zalesina, który czasem pisywał do niego,
człowiek bardzo przychylny, ale nieoględny, każdy list
kończył słowami: „Michaś tedy niech pamięta, że nie
tylko radość, ale i zdrowie matki zależy od jego
postępów w nauce i moralności”. Pamiętał, pamiętał
aż zanadto, bo nawet we śnie powtarzał żałosnym
głosem: „Mamo! mamo!” – jakby jej błagał
o przebaczenie.

Ale na jawie dostawał coraz gorsze stopnie.
Tymczasem Boże Narodzenie zbliżało się szybko
i co do cenzury nie można się było już łudzić.
Napisałem do pani Marii, chcąc ją o tym uprzedzić.
Powiedziałem otwarcie i stanowczo, że dziecko jest
słabowite a przeciążone, że mimo największej pracy nie
może sobie dać rady i że prawdopodobnie od świąt
trzeba je będzie odebrać ze szkół, trzymać na wsi
i przede wszystkim wzmacniać jego zdrowie. Lubo
z odpowiedzi uczułem, że jej miłość własna
macierzyńska została cokolwiek zraniona, jednakże
odpisała jak rozumna kobieta i kochająca matka. Nie
mówiłem Michasiowi nic o tym liście i zamiarach
odebrania go ze szkół, bom lękał się dla niego każdego
silniejszego wzruszenia; wspomniałem tylko,
że cokolwiek wypadnie, matka wie, że pracuje, i potrafi
jego niepowodzenia wyrozumieć. Sprawiło mu to
widoczną ulgę, bo się wypłakał długo i serdecznie,



co mu się od pewnego czasu już nie zdarzało. Płacząc
powtarzał: „Ile ja mamie sprawiam zmartwienia!”
Jednakże na myśl, że wkrótce pojedzie na wieś,
że zobaczy matkę i małą Lolę, i Zalesin, i księdza
Maszyńskiego, uśmiechał się przez łzy. Mnie także było
pilno do Zalesina, bom już prawie nie mógł patrzeć
na stan dziecka. Tam czekało na niego serce matki
i życzliwość ludzka, i cisza, i uspokojenie. Tam nauka
miała dla niego twarz swojską, życzliwą, nie obcą
i odpychającą; tam cała atmosfera była swojska i czysta,
którą dziecinne piersi mogły oddychać.

Wyglądałem więc dla niego świąt jak zbawienia
i liczyłem na palcach chwile, które nas od nich
przedzielały, a które Michasiowi coraz nowe przynosiły
zgryzoty. Zdawało się, iż wszystko przeciw niemu się
sprzysięga. Dla „tym większej” wprawy w język
wykładowy dzieci miały polecenie nie używać nigdy
innego między sobą. Michaś raz zapomniał się i dostał,
jako demoralizujący innych, znów publiczną naganę.
Było to już przed samymi świętami, więc tym więcej
miało znaczenia. Jak wypadek ten odczuł dzieciak
ambitny i wrażliwy – nie podejmuję się opisać;
co za chaos musiał wytworzyć się w jego umyśle!
Rwało się wszystko w tej dziecinnej piersi i przed
oczyma widział zamiast światła – ciemność. Giął się też
jak kłos pod wiatrem. W końcu twarz tego
jedenastoletniego dziecka przybrała wyraz po prostu
tragiczny; wyglądał tak, jakby go za gardło dusił
ustawicznie płacz i jakby gwałtem wstrzymywał
szlochanie; chwilami oczy jego patrzyły jak oczy
cierpiącego ptaka; potem opanowało go dziwne
zamyślenie i senność; ruchy jego zrobiły się jakby



bezwiedne, a głos dziwnie powolny. Stał się niezwykle
cichy, spokojny i mechanicznie posłuszny. Gdym mu
mówił, że czas na przechadzkę, nie opierał się jak
dawniej, ale brał czapkę i szedł za mną w milczeniu.
Byłbym nawet kontent, gdyby to było zobojętnienie,
alem widział, że pod jego pozorem kryła się
wyegzaltowana, bolesna rezygnacja. Siadywał przy
lekcjach, odrabiał zadania jak i dawniej, ale więcej już
z przyzwyczajenia. Znać było, że powtarzając
mechanicznie koniugacje myślał o czym innym, albo
raczej nie myślał o niczym. Raz gdym się go spytał, czy
już skończył wszystko, odpowiedział mi swoim
powolnym głosem i jakby sennie: „Ja myślę, panie,
że to się na nic nie zdało”. Bałem się wspomnieć nawet
przy nim o matce, by nie przepełniać tego kielicha
goryczy, z którego piły jego dziecinne wargi.

Coraz więcej także niepokoiłem się o jego zdrowie,
bo mizerniał ciągle i w końcu stał się prawie
przezroczysty. Siatka delikatnych żyłek, która dawniej
ukazywała mu się na skroniach, gdy się ożywił bardzo,
uwidoczniła się teraz stale. Wypiękniał tak, że zrobił się
prawie podobny do jakiegoś obrazu. Żal było patrzeć
na tę główkę dziecinną, na wpół anielską, która
sprawiała wrażenie więdnącego kwiatu. Na pozór niby
nic mu nie było, ale niknął i tracił siły. Nie mógł już
udźwignąć wszystkich książek w tornistrze, więc
wkładałem mu tylko niektóre, resztę zaś nosiłem, bom
teraz codziennie prowadził go i odprowadzał ze szkoły.

Święta wreszcie nadeszły. Konie z Zalesina czekały
od dwóch dni, a list pani Marii, który przyszedł wraz
z nimi, zapowiadał, iż nas tam wszyscy wyglądają
z niecierpliwością. „Słyszałam, że ci, Michasiu, ciężko



idzie – kończyła pani Maria – nie spodziewam się już
celujących, chciałabym tylko, by i nauczyciele twoi
myśleli tak jak ja, że uczyniłeś wszystko, co było w twej
mocy, i że dobrym sprawowaniem starałeś się
wynagrodzić niedostateczne postępy”.

Ale nauczyciele myśleli inaczej pod każdym
względem, więc cenzura zawiodła i to oczekiwanie.
Ostatnia publiczna nagana tyczyła się wprost
sprawowania chłopca, o którym pani Maria miała także
odmienne pojęcie. W opinii niemieckich profesorów to
tylko dziecko dobrze się sprawiało, które płaciło
śmiechem za ich drwiny z „polskiego zacofania”, języka
i tradycji. Skutkiem takich pojęć etycznych Michaś, jako
nie dający widoków, by mógł na przyszłość słuchać
z korzyścią wykładów, a zabierający na próżno miejsce
innym, został usunięty ze szkoły. Przyniósł ten wyrok
wieczorem. W mieszkaniu było już prawie ciemno,
bo śnieg obfity padał na dworze, więcem nie mógł
dojrzeć twarzy dziecka. Widziałem tylko, że poszedł
do okna, stanął w nim i bezmyślnie, w milczeniu
patrzył na płatki śnieżne, kręcące się w powietrzu. Nie
zazdrościłem biedactwu myśli, które na kształt tych
płatków musiały mu tam kręcić się po głowie, ale
wolałem z nim nie mówić o cenzurze i wyroku. W ten
sposób upłynął nam kwadrans w przykrym milczeniu,
a tymczasem ściemniło się prawie zupełnie. Zabrałem
się do układania rzeczy w kuferek, widząc zaś,
że Michaś stoi ciągle przy oknie, rzekłem wreszcie:

– Co tam robisz, Michasiu?

– Prawda – odparł głosem, który dygotał
i zatrzymywał się na każdej sylabie – że mama siedzi



teraz z Lolą w zielonym gabinecie przed ogniem i myśli
o mnie?

– Być może. Czemu ci tak głos drży? czyś nie chory?

– Nic mi nie jest, panie, tylko mi bardzo zimno.

Rozebrałem go i położyłem natychmiast do łóżka,
a rozbierając patrzyłem z litością na jego wychudzone
kolana i ręce tak cienkie, jak źdźbła trzciny. Kazałem mu
napić się herbaty i okryłem, czym było można.

– Cieplej ci teraz?

– O tak! Głowa mnie trochę boli.

Biedna głowa miała od czego rozboleć. Zmęczone
dziecko usnęło wkrótce i oddychało pracowicie przez
sen swymi wąskimi piersiami, ja zaś skończyłem
pakować jego i swoje rzeczy; potem, że także czułem się
niezdrów, położyłem się zaraz. Zdmuchnąwszy świecę
usnąłem prawie w tej samej chwili.

Koło trzeciej po północy obudziło mnie światło
i jednostajne, dobrze mi znane mruczenie. Otworzyłem
oczy i serce mi zabiło niespokojnie. Na stole paliła się
lampa, przed stolikiem zaś nad książką siedział Michaś
w jednej koszuli: policzki jego pałały, oczy były
przymknięte, jakby dla lepszego natężenia pamięci,
głowa trochę w tył pochylona, senny zaś głos
powtarzał:

– Coniunctivus: Amem, ames, amet , amemus,
ametis…

– Michasiu!

– Coniunctivus: Amem, ames…

Szarpnąłem go za ramię:



– Michasiu!

Rozbudził się i począł mrugać oczyma ze zdziwieniem,

patrząc na mnie, jakby mnie nie poznał.

– Co ty robisz? co tobie, dziecko?

– Panie – odrzekł, uśmiechając się – powtarzam
wszystko od początku; muszę jutro dostać celujący…

Porwałem go na ręce i zaniosłem do łóżka; ciało jego
parzyło mnie jak ogniem. Na szczęście doktór mieszkał
w tym samym domu, sprowadziłem go więc
natychmiast . Nie potrzebował się długo namyślać.
Chwilę potrzymał puls dziecka, potem rękę położył mu
na czole: Michaś miał zapalenie mózgu.

Ach! wiele rzeczy nie mogło mu się widocznie
w głowie pomieścić.

Choroba przybrała szybko zatrważające rozmiary.
Posłałem depeszę do pani Marii i na drugi dzień
dzwonek targnięty gwałtownie w przedpokoju
zwiastował mi jej przybycie. Jakoż otworzywszy drzwi
ujrzałem ją bladą pod czarnym kwefem jak płótno;
palce jej z niezwykłą siłą wsparły się na moim ramieniu
i cała dusza wybiegła do oczu utkwionych we mnie,
gdy spytała krótko:

– Żyje?

– Tak . Doktór mówił, że jest lepiej.

Odrzuciła woal, na którym osiadł szron oddechu,
i wbiegła do pokoju dziecka. Kłamałem. Michaś żył
wprawdzie, ale nie było mu lepiej. Nie poznał nawet
matki, gdy siadła przy nim i wzięła go za ręce. Dopiero,
gdym mu na głowie położył świeży lód, począł mrużyć
powieki i usilnie wpatrywać się w schyloną nad nim



twarz. Myśl jego natężała się widocznie walcząc
z gorączką i obłędem, usta drgały, uśmiechnął się raz
i drugi, a w końcu wargi jego wyszeptały:

– Mama!…

Ona chwyciła go za obie ręce i przesiedziała tak przy
nim kilka godzin nie zrzuciwszy nawet podróżnego
ubrania. Dopiero, gdym zwrócił na to jej uwagę, rzekła:

– Prawda. Zapomniałam zdjąć kapelusz.

Gdy go zdjęła, serce cisnęło mi się dziwnym
uczuciem: oto między blond włosami zdobiącymi tę
młodą, piękną głowę, świtały gęsto srebrne nitki. Trzy
dni temu może ich tam nie było jeszcze.

Zmieniała teraz sama okłady chłopcu i podawała
lekarstwo. Michaś wodził za nią oczyma, gdziekolwiek
się ruszyła, ale znowu jej nie poznawał. Wieczorem
gorączka zwiększyła się. Deklamował w malignie Dumę
o Żółkiewskim ze Śpiewów Niemcewicza, chwilami
przemawiał w języku wykładowym, to znów odmieniał
rozmaite słowa łacińskie. Wychodziłem co chwila
z pokoju, bom nie mógł tego słuchać. Gdy był jeszcze
zdrów, uczył się w sekrecie ministrantury, chcąc matce
za przyjazdem na wieś sprawić niespodziankę – i teraz
dreszcz mnie przejmował, gdym w ciszy wieczornej
słyszał to dziecko jedenastoletnie powtarzające przed
śmiercią jednostajnym, gasnącym głosem: Deus meus,
Deus meus, quare me repulisti et quare tristis incedo,
dum affligit me inimicus!

Nie umiem powiedzieć, jakie tragiczne wrażenie
robiły te słowa. Była to wigilia Bożego Narodzenia.
Z ulicy dochodził gwar ludzki i brzęczenie dzwonków
przy sankach. Miasto przybierało powierzchowność



świąteczną i radosną. Gdy się ściemniło zupełnie, przez
okna na drugiej stronie ulicy widać było choinkę jarzącą
się od świeczek, pozawieszaną złotymi i srebrnymi
błyszczącymi orzechami, a naokoło niej główki
dziecinne jasne i ciemne, z lokami rozwianymi
w powietrzu, skaczące jak na sprężynach. Okna pałały
od światła, a całe wnętrze rozlegało się od krzyków
radości i zdziwienia. Między głosami dochodzącymi
z ulicy nie było innych jak wesołe i radość stawała się
ogólną; tylko jeden nasz malec powtarzał jakby
z żałością wielką: Deus meus, Deus meus, quare me
repulisti? Pod bramą zatrzymali się chłopcy z szopką
i wkrótce doszedł nas ich śpiew: „W żłobie leży, któż
pobieży”. Noc Narodzenia zbliżała się, a myśmy drżeli,
by to nie była noc śmierci.

Przez chwilę zdawało nam się jednak, że chłopiec
oprzytomniał, bo zaczął wołać Loli i matki, ale to krótko
trwało. Szybki jego oddech czasem ustawał zupełnie.
Nie było się co łudzić! Ta mała dusza była już tylko
na wpół między nami. Umysł jego już odleciał, a teraz
on sam już odchodził w jakąś ciemną dalekość
i nieskończoność i nie widział już nikogo, i nie czuł nic,
nawet głowy matki, która leżała jak martwa na jego
nogach. Zobojętniał i nie oglądał się już na nas. Każdy
oddech jego piersi oddalał go i jakby zasuwał w mrok .
Choroba gasiła po kolei iskierkę po iskierce życia. Ręce
dziecka leżące na kołdrze rysowały się już na niej z taką
ciężką bezwładnością rzeczy martwych; nos jego
zaostrzał się, a twarz nabierała jakiejś chłodnej powagi.
Oddech tylko coraz był szybszy, a w końcu stał się
podobny do szeptu zegarka. Chwila jeszcze, jedno



westchnienie i ostatnie ziarnko piasku miało się zsypać
z klepsydry: miał być koniec.

Koło północy zdawało się nam stanowczo, że już
kona, bo zaczął chrapać i jęczeć jak człowiek, któremu
usta zalewa woda, a potem zamilkł nagle. Ale lusterko,
które przyłożył mu doktór do ust, przesłaniało się
jeszcze mgłą oddechu. W godzinę później gorączka
zmniejszyła się nagle: myśleliśmy wszyscy, że już
uratowany. Sam doktór miał niejaką nadzieję. Biednej
pani Marii zrobiło się słabo.

W ciągu dwóch godzin coraz mu było lepiej. Nad
ranem, że to już czwartą noc spędzałem przy malcu
bezsennie i że kaszel dusił mnie coraz mocniej,
wyszedłem do przedpokoju i położywszy się
na sienniku usnąłem. Obudził mnie głos pani Marii.
Myślałem, że mnie woła, ale w ciszy nocnej usłyszałem
wyraźnie: „Michasiu! Michasiu!” Włosy mi na głowie
powstały, gdym zrozumiał ten straszny akcent, z jakim
wołała na dziecko; zanim jednak się zerwałem, wbiegła
sama do przedpokoju, ogarniając ręką świecę
i dygocącymi wargami wyszeptała:

– Michaś… umarł!

Pobiegłem co tchu do łóżka chłopca. Tak jest .
Osadzenie głowy w poduszce, otwarte usta, oczy wbite
nieruchomie w jeden punkt i stężałość wszystkich
rysów nie zostawiały najmniejszej wątpliwości: Michaś
umarł.

Nakryłem go kołdrą, którą matka zrywając się z łóżka
zsunęła z jego wychudłych zwłok, i zamknąłem mu
oczy, a potem musiałem długo cucić panią Marię.
Pierwszy dzień świąt zszedł mi na przygotowaniach



do pogrzebu, które były dla mnie straszne, bo ona nie
chciała odstąpić zwłok, a ciągle jej sił brakło. Zemdlała,
gdy ludzie przyszli brać miarę na trumnę, potem, gdy
zaczęto ubierać ciało, na koniec, gdy ustawiano katafalk .
Rozpacz jej stykała się co chwila z obojętnością służby
pogrzebowej przywykłej do takich widoków
i przechodziła prawie w obłęd. Sama układała
heblowiny w trumnie pod atłasem bredząc jak
w gorączce, że dziecko będzie miało głowę za nisko.
A Michaś leżał tymczasem na łóżku ubrany już w nowy
mundurek i białe rękawiczki, sztywny, obojętny
i pogodny. Włożyliśmy w końcu ciało do trumny
i ustawili na katafalku, a naokoło dwa rzędy świec.
Pokój, w którym biedne dziecko tyle się naodmieniało
słów łacińskich i naodrabiało zadań, zmienił się jakby
w kaplicę, bo zamknięta okiennica nie puszczała światła
dziennego, a żółty migotliwy blask świec nadawał
ścianom pozór jakiś kościelny i uroczysty. Nigdy też
od czasu, jak dostał ostatnie celujące, nie widziałem
u Michasia twarzy tak rozpogodzonej. Delikatny jego
profil zwrócony do sufitu uśmiechał się łagodnie, jakby
chłopiec w tej wieczystej rekreacji śmierci upodobał
sobie i czuł się szczęśliwym. Migotania świec nadawały
twarzy jego i temu uśmiechowi pozory życia i snu.
Powoli chłopcy, koledzy jego, którzy nie powyjeżdżali
na święta, poczęli się schodzić.

Oczy dzieci rozszerzały się ze zdziwieniem na widok
świec, katafalku i trumny. Może te małe mundurki
dziwiła powaga i rola kolegi. Oto niedawno był jeszcze
między nimi, zginał się jak i oni pod ciężarem tornistra
przeładowanego niemieckimi książkami, dostawał złe
stopnie, odbierał połajania i nagany publiczne, miał zły



akcent; każdy z nich mógł go pociągnąć za włosy lub
za ucho; a teraz leżał taki wyższy od nich, uroczysty,
spokojny, otoczony światłem; wszyscy zbliżali się
do niego z szacunkiem i pewną trwogą – i nawet
Owicki, choć prymus, niewiele wobec niego znaczył.
Chłopcy trącając się łokciami szeptali sobie, że teraz on
już o nic nie dba, że gdyby nawet „Herr Inspektor”
przyszedł, to on by się już nie zerwał, nie przestraszył,
ale uśmiechałby się tak samo spokojnie; że on tam
zupełnie, zupełnie może robić, co mu się podoba,
hałasować, jak zechce, i mówić choćby po polsku
do małych aniołków ze skrzydełkami pod szyją.

Tak szepcząc zbliżali się do szeregu świateł
i odmawiali wieczny odpoczynek Michasiowi…

Następnego dnia przykryto trumnę wiekiem,

umocowano ją gwoździami i powieziono na cmentarz,
gdzie grudki piasku, pomieszane ze śniegiem, wkrótce ją
skryły przed mymi oczyma… na zawsze…

Dziś, gdy to piszę, upłynęło już od tego czasu blisko
rok, ale pamiętam cię i żal mi ciebie, mój mały
Michasiu, mój kwiatku za wcześnie uwiędły! Miałeś zły
akcent, ale serce poczciwe. Nie wiem, gdzie jesteś, czy
mnie słyszysz, wiem tylko, że twój dawny nauczyciel
kaszle coraz ciężej, że mu coraz ciężej, samotniej
i wkrótce może odejdzie, jak ty odszedłeś…
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