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Ow glos powtarzał jej to upor
czywie no parę razy na dzień, sze
ptał groźnie i ostrzegał, po nocy
straszył ją okropnemi snami. Okręt
przerażał ją. na morze nie mogła
patrzeć. Wciśnięta w kąt kajuty sie
działa wystraszona, jak schwytany
ptaszek. Wołałaby Wszystko najgor
sze. niż być na okręcie. Najgorsze—
byłby to przytułek, gdzie musiałaby
obierać kartofle od rana do nocy,
a straszne jakieś zakonnice biłyby
ją rózgami. Aie niechby już iepiej
przytułek...
Najoąrdziei rozgniewało mamę,
kiedy widocznie wygadała się. że to
widocznie ma być kara za jej grze
chy.
— Jakie grzechy? Co ty mała,
możesz wiedzieć o jakichś grze
chach?
Największy grzech jest
matki nie słuchać.
— To widać mamusia ma jakiś
duży grzech.
— Przekięte jest dziecko, któ
re tak się odzywa o rodzonej mat
ce. To moim grzechem jest, że się
poświęciłam d)a twojego dobra? Ja
chcę. żebyś była bogatą! Nie ro
bisz nic gorszego od innych ..cu
downych dzieci", które koncertują
na skrzypcach i na fortepianach od
siódmego roku życia i pracują na
swoich rodziców. Chcesz, żeby bra
cia pozdychaii z głodu?
— Ach. nie. Aie to już'chyba
zgrzeszył sam pan Van Joerg i za
niego zginiemy wszyscy.
— Słyszane rzeczy! Pan Yan
Joerg. który jest d!a ciebie zawsze
tak strasznie dobry! Jesteś zła i
niewdzięczna! Czego ci brak?
Nic nie zdołało przekonać stra
pionej dziewczynki. Nie wychodzi
ła zupełnie na baikon. otaczający
ich pokoje, a kiedy przypadkiem
spojrzała w okno, wzdrygała się.
Ocean był spokojny, pogoda
piękna. Drobne fa!e mieniły się. mi
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W ..górnych" sferach, które zaj
mowały apartamenty u szczytu ko
losalnej budowli ..Atlantica" było
pusto i nudnawo. Każdy siedział u
Powieść z obcego życia.
siebie, nie stykając się z nieznajo
mymi sąsiadami.
Wielopiętrowa
gocąc w słońcu, mewy ubiegały się nadbudowa parowca żyła jak olbrzy
za. statkiem.
mi hotel, który dla fantazyi wyjąt
Rzeźwy chłód, przeczyste, ję kowo uprzywilejowanych podróż
drne powietrze, nieogarniona prze nych. osadzono na okręcie i prze
strzeń oceanu, oderwanie od ziemi wożono z Londynu lub Paryża na
i od powszedniego dnia, który zda tamten brzeg oceanu wraz z gośćmi
się urwał się z chwilą podniesienia ze służba, z całą jego atmoserą. z
kotwicy, a zacznie się dopiero kie Ha)l'em. w którym stały palmy i w
dyś. gdy się ukaże tamten brzeg — swoich godzinach grywał kwartet,
nadawały tymczasowemu życiu po z osobna biblioteką i czytelnia, ze
dróżnych osobliwe piętno.
wszystkiemi ootrzebnemi i zbyteczByły to dnie wypoczynku, za nemi akcesoryami komfortu.
Snuło się tu bezustanku mnóst
bawy. miłego na coś czekania. Na
wo służby okrętowej i prywatnej.
wet nuda długiej podróży zdawała
się miłą, bo na ten czas, za jakąś ta a]e sami państwo rzadko ukazywali
jemną umową, uiegły zawieszeniu się na szerokich krużgankach, ota
wsżelkie troski i zamiary. Nawet czających ich mieszkania.
myśii stawały się ieniwe i jakby
Biały pałac, nad którym, jak
senne. Zajmowano się głównie po cztery wieże Panowały pochyłe bia
godą. chciwie, jak największą oso- ło-czerwone kominy, zdawał się wy
hiiWość. witano przesuwające się w ludniony i pusty.
da!i statki, karmiono żarłoczne me
Jednak wszystkie numery były
wy. Jedzono i pito o wie!e iepiej. zajęte. Początek marca, koniec se
niż zazwyczaj. Wysypiali się za zonu ściagał z powrotem z Europy
wszystkie czasy nawet ci. co nigdy cały wielki świat.
nie potrzebowali sobie ujmować
Tom Shurman już pracował sy
snu. próżnowah z rozkoszą wszys stematycznie wraz z paru zaufanecy. najbardziej zaś tacy, którzy nie mi szefami, których przywołał do
pracowali nigdy, a których na czas siebie jeszcze w Paryżu. Zaledwie
podróży jakgdyby zwoiniono od zameldowali się po przybyciu, owiecznego ucisku nudy.
znaimił im. że nazajutrz. via Londyn
Wśród podróżnych pierwszej i ruszają z powrotem. Na ludziach
drugiej Masy ' wrzało świąteczne, tych polegał w zupełności, jednak
podniecone życie. Wymyśiano so ponieważ w grę wchodziły sprawy
bie naiprzeróżnieisze zabawy, upra niezmiernej wagi, wymagające bez
wiano na pokładzie sporty i gry.
względnej tajemnicy, wołał oznaj
Wieczorem odbywały się tań mić im swoja wolę i wydać odpo
ce. Na poczekaniu zawierały się wiednie rozporządzenia na pełnem
znajomości. Mnóstwo dzieci czyni morzu, kiedy będą odcięci od świa
ło przez cały dzień wrzawę i zamęt. ta a nawet, dzięki pewnemu porozu
Flirtowano gorliwiej, niż na stałym mieniu z kapitanem statku — i od
ladzie. Co chwila odzywał się gard okrętowej staćyi telegrafu bez drutu
łowy okrzyk lub śmiech ameryka na wypadek, gdyby któryś z wier
nek. Kawiarnia pokładowa i bar by nych i wypróbowanych pomocni
ły pełne od rana do nocy. Tu. w ków uległ pokusie i sprzedał się ko
środowisku ludzi zamożnych i do muś. komu pod groźbą ruiny zależa
statnich dzińło się naiweśelej. Ogni ło na pewnych informacyach. Zdu
skowało się tutaj prawdziwe życie mieje Ameryka, jak tylko postawi
nogę na lądzie.
..pływającego miasta".
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Mistrcss Shurman nie brata ud/.iału w tych naradach, ale mąż nie
tniał już przed nia tajemnic. Wszyst
ko poszto miedzy nimi zdumiewają
co szybko. Było to nieprawdopodo
bnie gładkie przejście od śmiertelnej
wojny do wieczystego
sojuszu.
Shurman już sic temu nic dziwił. Poprostu. spotkał kogoś jeszcze mocnieiszeeo od siebie. Ponieważ nie
miał żadnego sposobu obrony — po
godził sie z wrogiem mocą bardzo
ryzykownego narazie układu. Ałe
dość było kilku dni współnego poży
cia. ażeby Shurman przestał knuć
w głębi swej ciasnej duszy iakiekołwiek zbrodnicze zamiary, maiace na
celu pozbycie sie małżonki.
Urok potęgi, biiacy od tei ko
biety. odurzenie dokonanego taktu
(oobrałi sie w dwa tygodnie Do sta
nowczej rozprawie) i niewysłowiony. specyainy takt, z jakim nowa
żona zaczęła grać swoja naiosobliwsza na świecie rotę, dokonały prze
wrotu w ponurym, nikomu i w nic
niewierzącym człowieku.
Stało sie to szybko, niewiadomo
kiedy i jak. ałe obecnie żyii już ze
sobą, jak mąż z żona.
Po tygodniu Shurman
spo
strzegł. że nie iest na świecie samot
ny. Uczuł, że jest dwakroć mocniej
szy. niż był. Po paru rozmowach już
się nie mógł pohamować i wyszedł
z obronnej uozycyi. Przenikiiwy.
bezwzgłędny. jasny rozum żony
podbił go. jak najpowabniejsza uro
da.
Shurman uwiełbiał siłę i rozum
'Mistress Brigs osobiście ukła
dała tełegram. którym oiciec oznaj
miał synowi o zamierzonem małżeń
stwie. Shurman. który wówczas je
szcze nie poniechał był pewnych
ciemnych płanów — zdumiał się nad
przewrotnym geniuszem tej kobie
ty i w głębi duszy oddał jej hołd.
Harry zasypywał ich serdecz
nościami. telegramy jego były pełne
entuzyazmu dła nowej matki, w któ
rej czcił opiekunkę Jenny. Wypisy
wał dziwy o ..ukojeniu cienia nie
boszczki. który z wysoka patrzy na
zgodę obu stron tak cudownie za
warta" i t. o.
Zrzadka przemykały się jesz
cze ostatnie momenty zdumienia,
kiedy Shurmanowi zdawało się. że
to wszystko sen. Jeszcze rzadziej
targał jakby przykry niepokoi i coś.
jak strach przed widmem, które już
nie istniało na tym świecie.
W głębi ,.Atlantic'a" na samem
dnie spoczywała skrzynia z trumna
ze zwłokami Jenny. Aie od czasu
pamiętnej rozprawy nic mówił ani
razu o zmarłej, ł wiedzieii oboje, że
przez całe długie życie nie będą ze
sobą o tern mówili.
Mistress Shurman z namiętna
chciwością słuchała wszystkiego, co
maż opowiadał iei o swoich pianach.
Porywał ia ogrom tych spraw.
Wszystkie iei siły rwały się do wielkiei pracy i do swoiego udziału we
władaniu światem. Nasycona zosta
ła i ukoiła się jej duma. Wiedziała,

(H r)
Sprawdziwszy, żeNe31 „Świata", wydany
'^ 'U r \c L ) d r \L ^ y ) . w chwili wybuchu wojny, przeważnie nie
doszedł do naszych czytelników, przerwaliśmy druk powieści. Obe
cnie, gdy okoliczności pozwalają mniemać że na znacznej liczbie
traktów poczty zaczynają działać normalnie, wznawiamy druk „Ro
mansu i powieści". Tym prenumeratorom, których okręgi pocztowe
odcięte są jeszcze od Warszawy, zaległe zeszyty „Romansu i po
wieści" wyślemy niezwłocznie po ponownem otwarciu ich traktów.
że zaczyna panować nad jednym z
najpotężniejszych łudzi świata.
Shurman zgadzał się z nią. że
wobec tego, co zamierza, nałeży
przenieść sie z dałekiego południa
do stołicy. Czas zaniechać dawnego
oddalonego życia. Wszak nie wszy
stko załatwia sie po biurach i w go
dzinach biurowych. Odsłoniła Przed
nim ogromne znaczenie szerokiego
towarzyskiego życia. Harry, które
mu zostawiają datsze łosy dynastyi.
nie może zdziczeć przy pracy, mię
dzy urzędnikami i bussinessmenami.
Trzeba go puścić nieco w świat, że
by wypoczął — a potem nałeży mu
wyszukać żonę.
Otworzą w New-Yorku dom.
godny Shurmana. Tom Shurman
wiedział, że nie znajdzie na świecie
kobiety, któraby godniej i madrzei
reprezentowała wobec świata jego
idee i cełe.
Już podczas podróży Mistress
Shurman zbłiżyła się do rodziny
Słazengerów. którzy wracali tym
samym statkiem. Po paru orzelotnych i przypadkowych rozmowach
w sałonie głównym, w bibiiotece. oczarowała panią domu. Bacznie
przygłądała sie miss Lucy. miiczącej
i skupionej, obserwowała iei narze
czonego. wykwintnego europejczy
ka. łowcę amerykańskich posagów.
Żałowała pięknego Gustawa, że bierze tak brzydką żonę, czuła pogardę
dła Lucy za to. że ją zadowolił
francuski piesek salonowy.
Lucy czuła nieprzełamana odra
zę do narzeczonego. Wiozła go na
ów swój śłub — bo i cóż miała czy
nić...
Pewnego dnia, który dotych
czas był dła niej snem ooczwarnym
i nieprawdopodobnym, zjawiła się
w domu nieprzytomna i zamknęła
sie u siebie, nic odpowiadając na
żadne błagania matki. Kiedy wresz
cie wyważono drzwi znaleziono ją
leżąca w odrętwieniu, niemą, o oczach osłupiałych i nie widzących.
Oprzytomniała dopiero po trzech
dniach.
Napróżno błagałi ją rodzice, że
by powiedziała, co jej było. Nie rzekła o tern ani jednego słowa. Głuche
wieści krążyły po domu między słu
żbą. przedostały się do znajomych,
doszły i do Gustawa. Ale nikt nie
wiedział prawdy.
Nic chciała o niej wiedzieć i sa
ma Lucy. Dwa. trzy dni. spędzone
jakby w letargu, zabrały jej coś ze
świadomości. Pamięć była jakby nie
zupełna. Zrodziła sie w niej dziwna
możność kłamania przed sobą. W za
10

mąconej głębi swojej istoty przecho
wywała grozę czegoś niepojętego
Była w tern rozkosz i odraza, by) to
jakiś sen upajający i okropny.
Przeklinała ów sen. a za nic w
świecie nie chciałaby go zapomnieć.
Straciła wszystko, a zdawało jej się^
że dopiero teraz urodziła się na no
wo.
Co począć w tern nowem życiu.
Zwyczajny, ludzki strach, którego
sic wstydziła, trzymał ją przy na
rzeczonym. W prostem wyracho
waniu. jak prawa kupiecka córka, już
postanowiła wypędzić od siebie mę
ża natychmiast po...
To swoje, przyjść mające dzie
cko. kochała już bezmiernem. zapa
miętałem przywiązaniem. Za nic w
świecie nie dałaby go w sobie zabić.
Ono będzie iei cełem i życiem. W
nim kochać będzie swoje najcudo
wniejsze chwile złudzenia, jedyne
swoje szczęście które ją zdradziło
i splugawiło — a w którym jednak
była prawda rozkoszy, jakiej nie za
zna iuż nigdy.
Przechodziły momenty nienawi
ści do szatana, który staną! na je.i
drodze. Piekł ia wstyd najbardziej
dręczący samotny, wstyd przed so
bą. A pośród przekłeństw i złorze
czeń wyrastała iuż przed nią żywa
postać zuchwałego złoczyńcy i tru
chlało w niej serce pod grozą ostat
nich słów jego: — jeszcze się spot
kamy!
We wstydzie i w poniżeniu i w
tym ostatnim upadku przyznawała
się do hańby swojego tajnego pra
gnienia. Słyszała wyraźnie głos, któ
ry sie w niei odzywał głucho, upar
cie i rozpaczliwie: — niech będzie
co chce. wszystko jedno... przyjdź!
Gustaw dopiero na ..Atlantic'u"
nabrał pewności siebie. Blizki termin
ślubu, orzygnębenie i łagodność Lu
cy. która od paru tygodni nie poni
żyła go jeszcze ani razu, wreszcie
owa iei tajemnica, którą, jak to wy
czuwał instynktem, dawała mu jakaś
niejasna przewagę - - wszystko to
wraz z ożywczem tchnieniem ocea
nu i podnieceniem podróży przywró
ciło Gustawowi dawny swobodny
humor i uczyniło go jeszcze pię
kniejszym.
Już kilkakrotnie pozwolił sobie
wobec Lucy na ton tak drwiący, wy
kwintnie wielkopański i na uśmiech
dobrodusznego lekceważenia. Ucho
dziło mu to jakoś. Lucy zdawała się
zupełnie nie dostrzegać tej niebywa
łej poufałości.
DCN.
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Rozdział LXX.
Byio bardzo ciemno. Parę iamp
tylko paliło się na molo; mimo to.
byiam w obawie, że dozorca moia
pozna mnie. Jakoż tak mi się wy
dało w pierwszej chwiii, gdyż gdym
wchodziła na pomost, Zawołał:
— Osobna kajuta na głównym
pokładzie!
Miałam jeszcze tyie przytomno
ści. by zażądać drugiej klasy, co zbi
to go z tropu zupełnie, zaraz też in
nym głosem krzyknął:
- - Do drugiej klasy, tędy!
Zeszłam coprędzej na dół do
wspólnej kajuty, tworzącej rodzaj
trójkąta w dziobie okrętu, z otwar
tym piecem pośrodku podłogi i kop
cącą olejną lampką w suficie.
Tu mnie odnaiazł mój tragarz
x walizą. Nie mając zgoła pojęcia o
wartości pieniędzy, dałam mu pół
korony na piwo. On popatrzył naj
przód na mnie, potem na monetę,
spróbował ją w zębach i odszedł,
śmieiącsięwkułak.
Usiadłam w najciemniejszym
kątku kajuty, oczekując z bijąccm
sercem trzeciego dzwonka. Każda
minuta zwłoki wydawała mi się wie
kiem. wciąż bowiem doznawałam
uczucia więźnia, który uciekł i któ
rego mogą schwytać.
Wreszcie maszyna gwizdnęła,
podniesiono kotwice i. obejrzawszy
sic. zobaczyłam światła mola nikną
ce za nami. Wówczas odetchnęłam
z głębi piersi i wyszłatń na pokład.
Ale. o! jakież okrutne czekały mnie
tam wrażenia!
Okrążaliśmy właśnie iatarnię
morską, stojącą na południowo
wschodnim cypiu zatoki, i jej obro
towe światło, padłszy wprost na
mnie, uprzytomniło mi nagie tę
gwarną i radosną chwiię uroczyste
go odjazdu Jurka.
To zestawienie z moją kryjomą.
poniżającą ucieczką było tak okrop
ne. że dusza rozdarła się we mnie.
Aie kubek mój nie był jeszcze
pełen. Wnet potem przepłyneiiśmy
koło portu Raa i zobaczyłam świa
tła w oknach domu mego męża i
sznur ciektrycznych iamp nad szkla
nym dachem pawilonu.
Co sie tam jutro rano dziać bę
dzie. gdy spostrzegą moją ucieczkę?
Co się dziać będzie wieczorem, gdy
przyjedzie mój ojciec, nie wiedząc
o niczem. bo znając złośiiwość mego
męża, byłam pewna, iż mu tej okrut
nej niespodzianki nic oszczędzi.
I wyobraźnia przedstawiała mi
z jakąś przerażającą dokładnością
całą te scenę.
Jakby na jawie, ujrzałam tłumy
gości oostrojonych. ujrzałam miriady świateł, ujrzałam mego męża i Al
mę. a orzedewszystkiem ujrzałam
mego oica. tego starca, dotkniętego

Powieść w 3-ch tomach.

śmiertelna chorobą, zranionego lwa.
którego nawet cień śmierci nie zdo
łał pokonać, zmiażdżonego na proch
w tci godzinie swego tryumfu przez
posteoek jedynego dziecka.
Słyszałam jego okrzyki wście
kłości. przekleństwa, miotane na
mnie, a potem szepty (.przyjaciół",
opowiadających mu ..prawdziwą
przyczynę" mojej ucieczki, mojewiarołomstwo. zupełnie, jakgdyby sam
szatan uwziął się na to. by jedynym
ceiem tego zbiegowiska i tych szalo
nych zbytków, na które ojciec wydał
tyle pieniędzy, było otrąbienie mojej
hańby.
Ale to nie była jeszcze ostatnia
kropla.
Wkrótce nieszczęśliwy port Raa,
światła z domu mego męża znikły w
ciemnościach i parowiec wypłynął na
pełne morze.
Stałam przy borcie, trzymając
się sznura, przeciągniętego wpoprzek
dzioba, i teraz dopiero, gdy znalaz
łam się sama, oko w oko z Naturą,
ucieczka moia ukazała mi się we
właściwcm świetle.
Pojęłam, że skoro tytko fakt ten
stanie się głośnym, ludzie połączą
nazwisko Jurka z mojem i moją hań
ba obryzga biotem iego honor, droż
szy mi nad mói własny.
O. Boże! Boże! ! czemu Natura
bywa tak sroga i okrutną dla kobie
ty? Czemu dozwolonem iest. by za
to. że uległam najczystszym pory
wom serca, żelazne prawo płci mojej
powstało przeciwko mnie i potępiło
nietylko mnie, lecz i tego, który mi
był droższym nad wszystko w świę
cie?
Nie wiem, iak długo stałam tak.
trzymając się sznura. Dokpła pano
wała głęboka cisza, przerywana tyl
ko ciężkiemi krokami majtka. niezrozumiałem nawoływaniem z kapitań
skiego mostku, poświstem wichru w
masztach i monotonnym chlupotcm
fal. obijających sie o boki parowca.
Och! jakże się czułam marną,
słabą, bezradną!
Patrzyłam w niebo, ale nademną
nie było ani nieba, ani księżyca, ani
gwiazd, tylko czarność bezbrzeżna,
zdająca się przytłaczać mnie swym
nieważkim ciężarem.
Patrzyłam w morze; ale podemną nic było morza, tylko jakaś zieiotiawa smuga piany, widna w oświe
tleniu porozwieszanych lamp, podno
sząca sie i opadająca z biegiem stat
ku. a dalei groźna i pustką zieiąca
przestrzeń.
Nic płakałam, tylko czułam to.
co przedemną czuły i po mnie czuć
będą kobiety, które zgrzeszyły prze
ciw światu i iego prawom, czułam,
że dokoła mnie niema nic i że nikt
nie pospieszy mi z ratunkiem i pocie
chą.
..Z głębokości wołam do Ciebie,
)1

o Panic! Panie, wysłuchaj mego wo
łania!"
ł oto nagle zstąpiła na mnie bło
gosławiona myśl. Płynęliśmy ku
wschodowi i noc była teraz, lecz oto
za kilką godzin zbudzi się dzień i
słońce zaiaśnieie na niebie.
Tak będzie ze mną. Jurek wró
ci... a ja dążę na jego spotkanie.
Ciemności otaczają mnie teraz, lecz
świt iuż może niedaleko.

Może byłam dziecinną, lecz myśl
ta pocieszała mnie. I oto. zapomina

jąc. że jestem bezdomnym wyrzut
kiem społeczeństwa, że czeka mnie
jedynie ten ogromny Londyn, w któ
rym nie mam ani iednei życzliwej
duszy, zeszłam do kajuty i. ułożyw
szy sie. iak mogłam nailepicj na
twardych deskach, usnęłam.
Rozdział LXXL
Nazajutrz zrana o ósmei siedzia
łam iuż w pociągu, unoszącym mnie
z Liverooolu do Londynu.
Wsiadłam do damskiego prze
działu drugiei klasy. Jedyną moja
współpnsażerką była wysoka, jasno
włosa kobieta w fokowym żakiecie
i olbrzymim, czarnym kapeluszu.
Woniała wodą kolońska i zajęła obie
siatki swemi pakunkami, składaiącemi się wyłącznie z pudełek z damskiemi kapeluszami różnych rozmia
rów.
Zaledwie pociąg ruszył, wdała
sie ze mną w gawędkę. zasypując
gradem zapytań.
Czy jadę do Londynu? Tak? Czy
mieszkam w Liverpoolu? Nie? To
może w Londynie? Także nie? Więc
na wsi? Tak? Ach to ślicznie! na
wsi tak przyjemnie mieszkać!
Pojęłam w lot. że jeśli chcę za
trzeć za sobą ślady ucieczki, muszę
się dobrze pilnować, by ani słowem
nie zdradzić swojej tożsamości: choć
ani wiedziałam, iak się do tego
wziąć, nigdy w życiu jeszcze nie
skłamawszy rozmyślnie.
Przypadek pomógł mi w tym
względzie. Towarzyszka moia zapy
tała mnie, czem sie trudni mói mąż:
ia zaś przywykłszy iuż uważać w
duszy Jurka za mego prawdziwego
męża, odpowiedziałam, że iest ko
mendantem.
— Komendantem statku?
Tak.
- Ach! to zapewne odprowadzi
ła go pani do Liyernoolu! To ślicz
nie! Jabvm tak samo uczyniła, gdy
by mói mąż był marynarzem.
f znowu soadł na mnie grad kło
potliwych zapytań: Czy mąż mói
pojechał w daleką podróż? Tak?
A gdzie? Na Południe. Czy do Indyi.
czy do Australii? A może do Nowej
Zelandyi? Tak. jeszcze dalej.
— Ach! rozumiem - rzekła ga
datliwa dama. — Jest zapewne kapi
tanem wędrownego statku i będzie
jeździł z portu do portu, dopóki nm
się tylko jakie cargo trafia.
Niedobrze rozumiejąc znaczenie
tych słów, odpowiedziałam wymija
jąco. a nieznośna inkwizytorka ba
dała mnie dalei:

Taka młoda i iu ż , nężatka? Ale
zapewne od niedawna? ! może nic
urządziwszy sie ieszcze u siebie, iade do Londynu. by tam czekać po
wrotu męża? To bardzo roznnmc:
w ,nieście o tyle weseiei. niż na wsi!
- - M atam panikrcw nycti?
--N ic .
- To przyjaciół?
— Także nie.
— Redzie pani smutno ta k sa mci.
— Zapcwtic.
Wyciągnąwszy ze mnie, co sic
daio. moia towarzyszka zaczęła mi
opowiadać o sobie.
Była modniarka i tniaia maga
zyn w Londynie, w dzielnicy WcstOndo. Od czasu do czasu jednak je
ździła na prowincyę po obstainnki od
tamtejszych magazynów, w sezonie
jednak nie ruszała sic ze stoiicy.
miała bowiem iiczna i bogata kiienteię i to była pora naiwiekszego ru
chu i zarobku.
Tymczasent dojechałyśmy do
Crcwe i tu wstrzymano pociąg przed
sama stacya. Modniarka wytknęła
natychmiast głowę przez okno. bv
dowiedzieć sic przyczyny. Pokazało
sic. że inny pociąg ze Szkocyi przy
szedł z pewnem opóźnieniem i prze
pełniony. a że nasze wagony miały
być do niego przyczepione, wice to
spowodowało zwłokę.
— Acha! rozumiem: — rzekła
modniarka z ogromnetn ożywie
niem. — Sezon polowań skończył się
i cały wieiki świat wraca do stoiicy.
Znam. znam. To moja najiepsza
kiienteia: w każdym razie panowie!
— Panowie?
— A czemużby nie? — odpowie
działa. zaśmiawszy się znacząco.
Przyczepiono wreszcie nasze
iivcrpooiskie wagony do szkockiego
pociągu i wjechałyśmy na peron, po
którym spacerowaii panowie w knikerbokerach i sukiennych czapkach.
Moja towarzyszka znała ich pra
wie wszystkich i recytowała mi ich
nazwiska, niektóre i mnie nie obce.
Nagie drgnęłam. Wysoki męż
czyzna. którego poznałam od pierw
szego rzutu oka. przeszedł tuż koło
naszego przedziału, zagtądaiąc do
środka: zdążyłam jednak skryć sic
za firankę.
— O! — wykrzyknęła moja to
warzyszka. — To Teddy Eastciiff.
Ożenił sic z Kamiiia. rosyjską tan
cerka. Niech pani sobie wystawi, że
poznali sic w moim magazynie.
Biadłam i rumieniłam sięn aprzemiany. aic dzięki gęstej woaicc,
osłaniaiacci mi twarz, moja towa
rzyszka nic zauważyła tego i papiała
w daiszym ciągu, rozpowiadając mi
o swojej arystokratycznej kiicntcii
w sposób, który rzucał jaskrawe
światło na rodzaj życia tej modnej
cyganeryi.
W obawie, że usłyszę nazwisko
mego męża, wplatane w jaki skandalik. wymówiłam się bóicm głowy od
daiszei gawędy i zamknęłam oczy.
Moja towarzyszka zmuszona w
ten sposób do miiczcnia. usnęła sa

ma i chrapała w najlepsze do Wilicsdeu. gdzie zbudził ią konduktor, od
bierający biiety. Ocknęła sic ram
tern, poczcm upudrowała sobie twarz
w podróż,icm lusterku i powróciła do
moici, spraw.
- Więc kochana pani nie ma ni
kogo w Londynie?
--Nikogo.
- To zapewne zaiedzie pani do
jakiego hotciu?
Odpowiedziałam, że bede musiała poszukać sobie tańszego po
mieszczenia.
- - A jcśii tak. — rzekła — to się
doskonaic składa; bo mogę pani
wskazać coś. jak raz dia pani.
Skromny, niby pensyonat na Biomsburg: niedrogi, wygodny, a nadcwszystko w najwyższym stopniu
przyzwoity. Prowadzi go moja sio
stra: więc ieżciioani sobie życzy, to
mogę tam panią zawieźć.
Ody teraz o tern myśię. poiąć
nie mogę, jakim sposobem po tern,
co mi modniarka naopowiadała, zgo
dziłam sic na iei propozycyę. nie bo
jąc się wykrycia. Lecz w ciągu ostat
nich paru godzin ogarnęło mnie takie
moraine wyczerpanie, czułam się tak
bezradna i opuszczona, że gdy moia
towarzyszka ofiarowała mi jakieś
schronienie w tym gwarnym.' oibrzymim Londynie, który mnie teraz nie
wypowiedzianie przerażał, przyję
łam je wdzięcznem sercem, o niczem
innem nie myśiąc.
W pół godziny potem dorożka na
sza wicchała w boczna uiicę od Rus
so) Sauarc i sanęła przed wysoką
kamienica o ponurym wygiądzie.
Kilkunastoietni wyrostek w za
puszczonej trochę koszuii z przybru
dzonym sztywnym gorsem, otwo
rzył nam drzwi.
Moja towarzyszka odprowa
dziła mnie do sieni, a w teiże same)
chwiii z bocznych drzwi wyszła ko
bieta. ieszcze wyższa i tęższa, aic
bardzo do niei podobna.
— To ty. Zosiu!
— Ja,k sic masz. Janka? — za
wołała moia towarzyszka. — P rzy
wiozłam ci iokatorkę!
W kiiku słowach opowiedziała
ici o na_szem poznaniu i ceiu mego
przybycia do Londynu.
— Obiecałam nani. że iao rz y imiesz na mieszkanie na najdogod
niejszych warunkach — dodała.
— Aież. naturainie — odrzekła
siostra.
Wchwiii potem wyrostek wniósł
moia walizę, a modniarka pożegnała
się ze mna. obiecując odwiedzić mnie
niezadługo.
Zostałam sama z właścicicika
pensyonatu. Powietrze bvło tu prze
sycone kuchcnncmi wyziewami, a z
pokoi,,, który m usiałbyćiadainia.
dochodził brzęk taierzy i sztućców.
— Może nani pójdzie naprzód do
swego pokoi u? — rzekła gospodyni.
Poszłyśmy na górę no schodach
zasłanych i zarzuconych dywanikiem
aż na trzecie piętro do pokoju umiesz
czonego w samym końcu ważkiego
korytarzyka.
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Był to maty pokoik, cokoiwiek
większy, niż ten. w którym z rozka
zu ciotki Brygidy sypiałam w domu
za moich dziecinnych iat i równic
chłodny i posępny.
Niegdyś różowa w kwiaty, a te
raz całkiem wybiakła tapeta, okry
wała ściany, okno było zasłonięte ko
ronkami. w kiiku miejscach podarte
mu i krzywo zawieszoną stora: nad
kominkiem wisiało iustro w mocno
zaśniedziałych platerowanych ra
mach: skórzany fotci o sterczących
sprężynach i wytłoczoncm siedze
niem. zajmował honorowe miejsce
naprzeciwko łóżka.
— Myśię. że to nani wystarczy,
iak na teraz — rzekła moia gospo
dyni. a ia. choć coś mnie za gardło
ściskało, odpowiedziałam twierdząco.
— Za całe utrzymanie, włącznie
z usługa, policzę pani ieden funt ty
godniowo — ciągnęła daicj tamta. -To chyba nie drogo?
— Nie drogo — odszeDnęłam
zdławionym głosem.
— To i dobrze. A teraz może
sie nani „mvie. odświeży i zcidzie na
dół. bo właśnie siedzimy nrzyiunch,,.
Gadatiiwa. gaoiowata pokojów
ka przyniosła mi gorącą wodę w biaszanym niebieskim dzbanku: „my
łam sie więc szybko i ooczesałam. a
będąc bardzo głodna, zeszłam do jadaini.
B y łto d u ż y o o k ó i. duszny, iak
reszta domu i. iak reszta, domagaiacv się gwałtownie odnowienia. Przy
długim stoie pośrodku siedziało oko
ło dwudziestu osób oboieiołci.Drze'ważnic w starszym wieku i w jakichś
przedootowych stroiach.
Wszyscy, iak na komendę, pod
nieśli na mnie oczy i zaprzestali jeść,
com nietakzm iesz.ało.żc zatrzyma
łam sie orzy drzwiach, nie wiedząc,
co począć ze sobą.
Zauważyła to gospodyni, „rezy
dująca przy stoie.
—- Proszę oania.tntni — rzekła
i. posadziwszy mnie obok siebie na
nrzygotowanem iuż widocznie dla
mne mc'scu. szermeła:
- Siostra nie nowiedzinłami.
iak sie pani nazywa? Proszowice
o godność.
Zaskoczona nicsnodzianic. nic
miałam czasu do namysłu.
— 0'Neii!—odszennełam. a gos
podyni. zwracaiac sie do towarzy
stwa z taka poufałością. iakgdvbv to
hv]i członkowie iei rodziny, rzek)',
głośno:
— Pani 0'Neiii. moi drodzy
Wówczas nonie, siedzące nrxv
stołe. kiwnęły głowami z „śmicchcni.
a panowie (zwłaszcza naistarsi i n ucudacznici odziani) oowstałi z miejsc
i skłoniłi mi się głęboko.
Rozdział LXXH.
W pierwszci cbwiłi. nrzvg]adfiac sie moim współbiesiadnikom, mó
wiłam sobie, żc nie mogłam trafić
g o rzci i żc ten ..cichy" n e u siw t
musi być siedhskiem intryg i plotek.
Lecz iuż no iednodniowem po
bycie przekonałam sic. że to było z„-

pełnie błędne mniemanie. Wprost
przeciwnie. Wszyscy ci wiekowi łu
dzić myśicii wyłącznie o sobie i nic
ich nozatem nie obchodziło.
Był tam między nimi stary puł
kownik. który niegdyś służył w in
dyjskiej armii, a teraz oddawał się
iakoby bibiijnym badaniom, których
ceiem było nstaienie. pochodzenia an
gielskiego narodu od zaginionych
plemion izraeła.
łnnv znowu staruszek z patryarelialną brodą. posiadający jakoby
mnóstwo dyplomów, z których ża
den nie zapewnił mu dostatecznego
ntrzymąnia. pracował nad historya
świata i po czterdziestu latach nie
ustającej pisaniny, doszedł do pierw
szego wieku przed Chrystusem.
Jedna z dam. niewiasta w sędzi
wych leciech. o dobrodusznej fizyognomii, miała być tragiczna aktorką
i przygotowywała sic skrycie do wy
stępów w Teatrze Narodowym. *
Takiemi to byli moi współmie
szkańcy. a podobnych im posiada
każde wieikie miasto: wieikich uczo
nych. wicikich pjsarzy. wieikich ar
tystów. o których świat nic nie wie:
meianchoiijnc odpadki ludzkości, któ
re fała życia wyrzuca na brzeg i d!a
których niema- miejsca ani w rodzi
nie. ani w społeczeństwie, ani ni
gdzie.
ł byłabym może długi czas żyła
bezpiecznik w tern dziwacznem śro
dowisku. w .któreios trafem mmc
rzucił, gdyby nie fatainy zbieg oko-

nie w tym ceiu na wzgórzu pomiędzy
Zamkiem Raą a morzem. Naieży
więc przypomnieć, że nieszczęsna
dama, poszedłszy w czwartek póź
nym wieczorem dojrzeć ostatecznych
przygotowań, pośiizgnęłasię w ciem
ności i spadła ze skały, która w tern
miejscu prostopadle niema! sterczy
nad morzem".
..Fakt tego tajemniczego bądź co
bądź zniknięcia ujawnił sic dopiero
w chwiii. gdy goście, zaproszeni na
środowa uroczystość, poczeii się
tłumnie zjeżdżać, oczywiście, wy
warł piorunujące wrażenie wśród
tak radośnie nastrojonego zgroma
dzenia".
..Dotkniętemu tak strasznym cio
sem małżonkowi towarzyszy po
wszechne współczucie".
Ody pułkownik skończył czyta
nie. musiałam zagryźć usta do krwi,
żeby nie krzyknąć. Zdawało mi się.
że wszyscy moi współiokatorowie
skoro tytko na mnie spoirza. odgad
ną. iż to ia jestem tą zaginioną ..mał
żonka Raa".
Ałe oni nie oatrzyii na mnie i po
szeregu wykrzykników w rodzaju:
..To dopiero". ..Co się też z nią sta
ło". ..I to w wigilię takiej uroczysto
ści" wdaii się w rozprawę o zniknię
ciach wogóiności. iiustruiac przed
miot przykładami z dziedziny włas
nych spccyałności.
— Nadzwyczajna rzecz, iak lu

dzie znikaia teraz w iakiś niepojęty
sposób
zauważył ktoś.
— Nadzwyczajna.
powiadasz
pan? — rzekł pułkownik. — A cóż
w tern nadzwyczajnego, żc jeden
człowiek znika, gdy całe narody dziesięć ookoicń. naorzykład...
— To zupełnie co innego — za
rzucił staruszek z brodą. — Gdybyś
pan jeszcze zaćytował odnośne przy
kłady z Bibłii. jak Eiizeusza tub Jo
nasza...
I rozprawiaii daiej w ten sposób:
ia ząś wstałam i. cała drżąca, wy
mknęłam się do mego pokoju.
Trudno opisać udrekc. w iakici
żyłam od tei chwili. Każdy dzień
przynosił jakieś nowe szczegóły: a
to. że korespondenci różnych dzien
ników wyjechaii do Tiłanu. by zba
dać na miejscu okoiiczności. towa
rzyszące memu zniknięciu, a to. żc
przypuszczenia nieszczęśiiwcgo wy
padku ustąpiły przypuszczeniom sa
mobójstwa iub zaś przypuszczeniom
ucieczki, a to. że tragarz w Biackwater zeznał, jako zanosił moia walizę
na statek, który odszedł we wtorek
o północy, iak zrazu wziął mnie za
pokojówkę z wieikiego domu, iccz
poznał, że sie omyłił. gdym mu dała
pół korony (według taksy natężało
mu sie trzy pensy), iak wreszcie
wszystkie te wskazówki nie dopro
wadziły do żadnych oożadanyćh wy
ników.
DCN.

ticzności.

W pcnsyonacie mieiiśmy tytko
jeden dziennik.
Przynoszono go
/rana i służący kładł go w iadainym
pokoju na kominku, skąd ustaionym
zwyczajem pierwszy ze schodzących
na śniadanie gości brał go i odczyty
wał na głos najważniejsze nowiny
całemu towarzystwu.
Trzeciego dnia oo moim orzyieździc stary pułkownik, wygrzewa
jąc sic przy kominku z dziennikiem
w reku zawoła! nagle:
— Słuchajcie państwo: ..Tajem
nicze zniknięcie małżonki para".
— Czytaj pan — rzekł uczony
z brodą.
Filiżanka herbaty, którą niosłam
do ust. zadrżała mi w ręku i nie wiem
iakim cudem nic upuściłam jej na
ziemie.
Stary pułkownik zaś czytał:
..Tełegram z Biackwater donosi
nam o tajemniczem zniknięciu mło
dziutkiej małżonki iorda Raa. które
się wydarzyło ałbo we wtorek wie
czorem. aibo w środę rano".
..Nadmienić natęży, że dama ta
zaiedwie przed rokiem oośiubiła ior
da Raa. i zniknięcie iei ies-t tembardziej nie pojętem. iż przez cały po
przedzający je miesiąc zajmowała
się gorłiwie przygotowaniami do
wspaniałej uroczystości, która ma się
odbyć na cześć powrotu młodych
małżonków z długiej i szczęśiiwej.
pośtuhnei podróży".
..Budynek, w którym wyżej
wzmiankowana uroczystość miała
się odbyć, wzniesiony został umyśi-

Adotf Nowaczyński.

Było to nad Bałtykiem.
(Bergsohn & Bergson).
Krotochwila w 3-ch odsłonach.
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i/ ońcerów zdumienie.
KSIĄŻĘ (bardzo rozweselony?. Co

tam widzisz Witzewitz?...
WITZEWITZ (powoli?. Ja teraz
widzę wiszące ogrody! bardzo wiszące
ogrody! O! U tej Semiratnidy...
Śmiech rubaszny u Oficerów.
HUTTEN. Hahahal... Aież to jest
żona pewnego pastora z Gdańska...
WiTZEWiTZ. Poczem ja mogłem
poznać, że z Gdańska?....
RAKUZKi ("wesoło i. W samej rze
czy to jest żona pastora... coprawda da
wno iuż rozwiodła się mężem i wstąpiła
do kabaretu: „O mein Lieber Augustin".
WITZEWITZ (z politowaniem!.
O du iieber Gott! Taka młoda! i już jest
pomywaczką w Damen-Toiiettc? ihreri
nosem?.
Śmiech n oiicerów.
RAKUZKI. Przepraszam, że ośmie
lam się zaprzeczyć. Ona nie jest pomy
waczką. Ona jest szansonetką i to bar
dzo popuiarną w Prusach, śpiewa takie
piosenki w styiu Yvetty Guiibert!
KSIĄŻĘ Cz pasyą?. Wie meenen
Sic?... Guiibert?... PfuiD eubel! Nur in

!3

P rcu ssen m o g lich so w at!... id o ifu iiena? Cacao?
HUTTEN. AHerdings! Sclbstycrstandlicii!

N u rin P re u sse n !

WITZEWITZ ("nucąc?. Wn rcgicicn die Blauweissen... Haha...
KSIĄŻĘ ("iornciując, uprzejmie do
Ztahuzhiego?. Ale panie Hotracie... coś
tego roku mniej przyjechało Syren ze
Sarmacyi?... Hę?...
WITZEWITZ. Za to Sar ze Syonu wiele!
HUTTEN. Ja mam nawet wraże
nie czasem, że to jest „Morze Czerwo
ne?..."
KSIĄŻĘ. W każdym razie to jest
„Morze Martwe" (z obrzydzeniem? i
płytkie.
WITZEWITZ. No! jest jednak głę
biej niż w Sytzbadzje. oma] tak, jak
w mykwie!
KSIĄŻE
("rozglądnąwszy się po
Guch&asfeuie?. Wiecie co moi kochani?
Jabym się napił porteru.
RAKUZKI. Tu iest nawet bardzo
dobry porter. Krajowy.
KSiĄŻĘ (z nirsmahicmt. Kann mir

gcstnuicu w crd o : m tiie ! M ożem a.ia
.mgiciski?.. '/" Z g ła d n a łs fc d o A o ła fd o /;/<,?< frrf,2
r.rsajaccgoZfnłAa. Pruski porter wy
tw a rz a m k o n sunientactitotaieH eln in scrstopfuug (z n Ó H 'sp o g ła d n a łn a ż łn łAa).
ZłnłeA młmowoł; y;arsA;;a? śmłec/:cm.
HUTTEN. Ja też prawdę powie
dziawszy nie radziłlrym.
KStĄŻE (do RaAazAłego, paninie).
fJe!;stcrH crrH o frat!.. T a m sied ziw k ącic... taki kibic... ein S ch tieiim aiericzy
Kiiustmaicr?... odcrsow as...
HUiTEN (opuścił łomełAe. szy?)Ao). io je stK u n stm a ie r!
RAKUZKi (przerażony, spojrzał Ałag a łn ic n a /jn iłe n a ). Ależ parne adiutan
cie!... (afo/(sf[;ctn,posp?r.szrn<'). T o n ie
ciekawego!... Taki sobie...
KSiĄŻĘ. Jakto nieciekaw ego?...
Niemiec?...
RAKUZKt. Nie! 1'otiie znowu! Ale
futurysta!
KSIĄŻU (;n'csĄ'c/;anic uradowany).
!)onnerwetter! Czy być może? Napraw
dę?... Futurysta? To ja go muszę poZ]tać! Witzcwitz! Sofort!
RAKUZKt (jaAóy głowę siracłł,
zóładł). Aież bo proszę... przepraszam...
Ale to niemożliwe!... On się absolutnie
nie kwalifikuje... Fin freeber Bengel...
Początkujący malarz... Trochę anarchi
sta nawet...
KS1ĄŻF (urar/otennyl. Tjaia! 1 anar
chista? i futurysta?... Reicend... Zaraz mi
go tutaj dawajcic...
HUTEN
(wesoło).
Nawet por
trety robi... (do HZ/tzewi/znl. Jetz kommt
aO ala-Spektakel...
WiTZEWiTZ. Byk- tylko panowie
soc) aliści nie widzieli, że my z anarchis
tami wchodzimy w komitywy!
KSIĄŻĘ Mo RaAuzAłcgo). Idź pan
do niego zaraz i poproś go tu w moim
itnieniu...
HUTTEN (łrzepnatuszy radcę po
rcmicnłn). Cottrage alter hlerr! Nie bói
się pan!...
RAKUZKl (wesieAnał cieżAo, uAłonłł
siei. Spełniam rozkaz., i idę (potrożnyrn
AroAłc/n idzie Au Z;'n?Aott'?, oircierajac
p o /z r z o /n ) .
KSIĄŻĘ (pairzac zuótr przez iorueiAe na morzył. Ale ja nic widzę nigdzie
nińecanc.i pani Karpińskiej.
WiTZEWiTZ
(pairzac
rótwncż,
z radością). Jest... jest... tylko tyłem do
n asstoi... otam !... T c n sz a ry b a d c m a n tc!!
RaAuzAi porłszyr?? do ZiuiAu, zacAou ;;jaccgo sie ;;adai z aósoiaina o&ojeinościa. (irzccznic sic sAłomhusz.r, oznajmia
mn nroyzyśyfy, ży głowa Aoronotrnna oł?jawiła y/;yy poznania go. ZinieA powoii,
?r7n'u';ru'S?n;'y.
HUJTEN (pairzac w morze). Co?
l a wykałaczka tam? Witz.ewitz. t y s i ę
mylisz!...
wykałaczki... 'do A.sfyyfnłU tatn... To
mylę się
Poradowsky! Tam niema
wykałaczki... fdoA słyrfnł O. tam... To
eteryczne zjawisko!. Czy W asza Ksią
żęca Mość pozwoli mi już poprosić tu
tę panią?... Mieliśmy ją przecież fotogra
fować.
KSIĄŻĘ tuysołoż. hfah uyszt dajc-

gen Witzewitz!... Jeżeii panu to tyiko
przyjemność sprawia... proś pan Syrenę
z Warszawy...
iUiizcwiiz so?H?ou'au'sz3' szyAAim
AroAfym u'y?,;'ygo w prawo. RaAazAi z
ZiuiAicmzA/iżasie.
RAKUZKt (do /iu(łena). Jesteśmy
więc patne hrabio... (półgłosem) Aie pan
trierze na siebie całą odpowiedziainość.
HUTTEN. Seibstverst:indiic!i... Sełbstyerstfindtich... (wpół do ZfatAał. Nazwis
ko?
RAKUZKt (szy&Ao). Kieł);, Zenon
Kiełb.
ZiUTEK (głośno śmfałoł. Von Kiełb!
HUTTEN
(d o ż ła iA a grzyyzafył.
Seii,stverstand!ich! Meręi Mo Asiecła).
W asza Książęca Mość pozwoii sobie za
prezentować: Herr von Kiełb, Kunstmaier.
KSiĄŻĘ (odwracając sły. aradowany). Aha... Aiso Kunstmakr! nie Schnelitnaier! Reicend...
ZiuieA Ałaafa sły spoAojnłe, o?y z moynay fro aty ry a.
KSłĄŻĘ. Pan tego? pan Sarmata?...
Polak?...
ZIUTEK (Ałwa/ar głowa). Paryżanin.
KStĄŻE (nfyyo spłoszony). Na... ja...
Więc nie Sarmata... Francuz?...
ZtUTEK. Nie! Nic Francuz. Paryżatiin. Sztuka nie zna żadnych narodowo
ści! My prymitywiści jesteśmy konse
kwentnymi kosmopoiitami! Naszą ojczy
zną. naszem państwem, naszem... wogótc... jest tytko Paryż...
ii/śród o&ecnycłt poruszenie. Radco
RaAnzAf słrayf? moypo na humorze, sio;
z AoAu ałyzarodny.
WłTZEWITZ Mo Asfycfoł. Zaczy
na się ciekawie.
KSiĄŻĘ (zaintrygowany, cheiny).
Aha... aha... Ja już słyszałem o takich...
o panach... To się doskonaie składa. P rymitywist! Cacao! W as yst ten tas wieder?...
HUTTEN. Ausserste Linke y o n E u turisten...
KSłĄŻĘ. Janz famos... Notorycznego
futurysty myśmy jeszcze nie widziełi.
Prawda von Hutten?...
HUTTEN.
Nie. proszę Waszej
Książęcej Mości... Nigdy... M oZiaiAa).
A pan jest pastelistą czy batałistą?
ZłUTEK (proieAeyjułe). Ani t e a m
tamto! Ja jestem expresyonistą!
KSłĄŻĘ (z żałymł. Expresyonistą?...
A to szkoda!... Jammerschade... Pfui
Deibet... Więc nie futurysta? A ja tak
chciałem mieć swój portret robiony fu
turą. Mam już temperą i sanguiną...
HUTTEN. Aie może to się da na
prawić?... Chyba pan Kiełb nie zawsze
jest expresyonistą?...
RAKUZKt (chcąc pomódz w syiaayyłł. Aież naturainie nie zawsze. Ja
pierwszy raz o tern słyszę! Myśmy pa
na brali zawsze za futurystę.
KSłĄŻĘ. No...a co to właściewie ozna
cza? Prym itywista? Expresyonista? Ale
pasteli pan nigdy?... Hę?...
ZIUTEK (mysłnrhawszy fy?;, z mina
bezgranicznie pogurdiima). Przcdewszystkicm więc: futurą się nie maluje! (dołnłnfył. Prym itywistsczne dzieła zaś mo
żna matować i pasteiami... Po drugie
prymitywizm jest to kierunek malarski
ii

dziś tak dostojny i ważki jak za naszych
ojców czy dziadów był symbolizm, kubizm. impresyonizm... Pó trzecie zaś ja
każdej chwiii gotów jestem od ręki rzu
cić szkic expressyonistyczny Waszej
Książęcej Mości, o ile tytko otrzymam
propozycyę...
RAKUZKl Ma /iuiiena półgiośnu).
l ego tylko brakowało socyalistom. (gło
śna szy&Ao da ZiuiAu). Ale może pan
przedtem zechce objaśnić W. Książęcej
Mości, co to jest ten prymitywizm wła
ściwie! Kto wie czy... czy wtedy...
KSIĄŻĘ. Janz recht... janz recht...
Będę panu bardzo wdzięczny von Kiełb!
ZIUTEK Ma RaAnzAłega zaczepnfe).
Kto wie czy co? czy co? Czy J. K.
Mość da się wtedy portretować? Tak?
O to już jego rzecz a nie pańska, (do
Asiecia). Objaśniać tu właściwie niema
czego... le o p ra w d a . bez fundamental
nych podstaw jakiej takiej kuitury arty
stycznej trudno będzie zrozumieć. Tyie
tylko mogę księciu powiedzieć, że pry
mitywizm jest to reakeya na maiarstwo
scientyficzne, naukowe, europejskie...
KSfĄŻĘ (półgłosem da /iuiiena).
Notuj hrabio aibo zapamiętaj...
HUTTEN (Ałma głowa).
Wedie
rozkazu (do ZiuiAu). Więc... (powierza)
..reakcyą... malarstwo... scientyficzne...
(noiujc szyhAo na hłocżAu).
ZfUTEK. Tak!... Powrót do naiw
nych. pierwiastkowych form twórczych.
HUTTEN
(noiujac).
Naiwnych...
twórczych...
ZtUTEK. Powrót do plastyki ludów
żyjących na łonie natury, do sztuki malajczyków, maorysów, papuasów. peruwiańczyków, Tahiti.
HUTTEN (nołHjaci ...sztuki papierusów... powrót do Haiti... Peruwiańczyków...
Radca RaAazAł pogardłńuie u*zrasza
rapuonami.
ZIUTEK (pałrzar łeAcetrażaco na
n a łn ;a c fg a v .% ;f/c n a j. Tahiti! Nie Hai
ti!... Powrót wogóie do prostoty... doekspresyi środków bezpośrednio z natura
tego (zajaAał s;'e) niby... bezpośrednich z
tiatury... z naturą...
\
HUTTEN. Z natury! Na aiso...
KSIĄŻĘ (p;ajsirujacA ołoopuraiufołagrałłeznegaj. Aha... Więc z natury!
Janz recht... Więc pan studyuje naturę
(msAaznfe łorueiAa na morze). Pan tu
zapewne matował morze?...
ZiUTEK (adal warg;, przeczy gło
wa). Czym studyował morze? naturę?
Nie! nigdy! Natury się nie studyuje. Na
tury się nawet nic obserwuje, nie tyka,
nie bada... Skądże znowu?...
KSiĄŻĘ (zda,nłony). K oliosaiiUnerhórt!... Dlaczego?
HUTTEN. A to jakże Hę maiuje
z natury.icżcii się jej nie studyuje! Donnerwetter!
RAKUZKt (jeszcze raz Interweniując,
serdecznie).* Aież panie Kicib! niechże
się pan zastanowi! Co na to wszystko
powie mamusia, gdy się dowie.
ZiUTEK (do r. /iuiiena). Nic panie
kochany. Natury się nie studyuje, ani nie
obserwuje, ani nic matuje się z natury!
Natura jest niepoprawnym kiczem! Na
turę się dckomponu.ie, defiguruje, kory
guje, redukuje, rekoiorujc!... o...
KSiĄŻĘ (dosAonałe asposoMony, u-

KSIĄŻĘ (uradowany). Janz himtńwdzięczny... Teraz niech pan jeszcze
siaiw nnparaiiotograiiczuynoŻ iutha).
chwiię stanie spokojnie... Nic nie mówi!... lisćh! (do Witzewitza) ein extra-amusanPan może mieć racyę! Mir is ianz piepe.
ter Kauc!... Wat?
Ale przecież pana w szkołach uczyii ma O... tak!...
Rakuzkł kreci sie niespokojnie.
tować z natury?... Hę... i mój portret
RAKUZK! (zirytowany do M/itzewiWITZEWITZ (podchodząc biiżej).
szkicowałby pan z natury? Na?...
tza). Aie temu trzeba już kres położyć!
A ja potem też pozwoię sobie obstaiować
HUTTEN I nauka małarstwa prze Toż to kompromitacya dła całego narodu!
mój portret u pana.
cież także... potrzebna?
Co sobie J. K. Mość o nas pomyśii!
ZiUTEK krzywiąc sie mocno, przeZIUTEK (zabrai sie już do procy,
WiTZEWITZ (kiadac mu reke na pie
stepuje z nogi no nogę). Nauka nic tu nie cuch). Courage aiter Herr! Dwudzies bagateime). Proszę pana bardzo... Z mi
ma do gadania. Scyentyficznie sztuki się tego dziewiątego bardzo bawią te rzeczy!
lą chęcią...
nie zdobywa!...' Każdego, kogo... uczyii, te On już dawno cbciał osobiście poznać ży
WITZEWITZ (sianał tuż—obok sto
go niczego nie wyuczyii... Żeby umieć wego futurystę.
lika Ziutka). Ty lko ja będę prosił, aby
definitywnie matować... trzeba... trzeba
portret przypominał prymitywne wize
RAKUZKł (do Karpińskiej). Tak.
(uroczyście, mentorsko) poiegać na wła aie dia mnie to jest całkiem Strich durch
runki czerwonoskórych z Peru.
snym bezpośrednim sentymencie! na in dieRechnung... Przecież on z panią Ła
KSIĄŻĘ
(powstrzymując śmiech).
stynkcie i intuicyi!... o... instynkcie i inAber Witzewitz!
tą nie zamienił jeszcze dwóch słów... a tu
tuicyi!...
ZIUTEK (spokojnie). I owszem. Zro
już tyiko 4 minuty pozostaje...
V. HUTTEN (zapisjjje szybko). Langbi się... Peruwiańczycy wyrzynają fas
Książe Otto jeszcze raz ziotogratosam! Langsam gefiiiiich! intuicyi... Intui- wai Ziutka, skinął mu głowa. Złutek przy cynujące swą naiwnością maski swych
cya!... Tat hab ich schon wo gehórt...
wojowników na tarczach, które robią.z
biera naiuraina postawę.
Hoheit!...
KSIĄŻĘ. Meręi. Schon erłedigt... O ośtej skóry... z ośicj skóry!
KSIĄŻĘ (ioiografujae Ziuika). Janz
Oticerowie w śmiech.
tak, mam z pana trzy zdjęcia... W każ
drottig! Wahnsinnichintressant... (pstrykWITZEWITZ. Na aiso!... A oprócz
dym razie będzie mi bardzo wesoło t. j.
Mł batonikiem). Dziękuję panu...
tego ja teraz używam na włosy baisamu
pardon, bardzo przyjemnie mieć też
Drzwiami z iewej wchodzi pani Kar choćby szkic pańskiej ręki... Tyiko czy
peruwiańskiego.
pińska, konwojowana przez rozkochanego
ZiUTEK (obojętnie, aie bezczcinic).
to długo potrwa?
MZiizcu iizo. jest jak Afonna Panna oZiUTEK. Bardzo krótko... Tern się Proszę bardzo... bardzo proszę! Przy
winiżia iyiko płaszczem kaoieiowym, nie właśnie różni expresyonizm od impre da się...
pewna siebie, zau'.si.\vizona. Si aje z hohn
RAKUZKi (zebrawszy na odwagę,
sjonizmu... Na tern poiega ewoiucya
wraz ż nadskaknjaryn: jej v. Witzcwitwórcza w sztuce portretowania, że ex- podchodzi do księcia, z ukłonem). Po
izem. Kaknzki .szyhko do niej podchodzi.
zwoię sobie zwrócić uwagę Waszej Ksią
presyonizm...
HUTTEN (imperiynencko do Ziuika).
KSłĄŻĘ (przerywając mu). Że por żęcej Mości, że właśnie (ręka wskazał)
Więc według pańskich teoryi i taki BoecpaniKarpińska... tutaj... tego...
tret idzie tak rapid jak Orient-Exkiin niczego się nie uczył?...
Karpińska skiada ceremoniainy upress... Janzhimmligph!
KSłĄŻĘ (nakiadajac nowa kiisze).
hion.
RAKUZKł (całkiem przygnębiony,
Boeckłin wierzył tyiko w swoją intuiKSłĄŻĘ OTTO (zdziwiony nieco,
do Witzewitza). Czy pan słyszy? Bę
cyę!... Janz gewiss...
dzie robił szkic portretu (załamał reee). ucieszony, odwraca sie). Kto?... Pani
ZiUTEK (jakby nie słyszał/ Kto ta Do czego już doszło!
Karpińska? Tu?
ki?... Pardon, kto taki?., bo nie słysza
KARPłŃSKA (zdziwiona, siropio/ja).
KARPIŃSKA (iłgiarnie).
No to
łem.
skandał! Bo chłopczyna nie umie nary Stawiam się stosownie do życzenia Wa
KSiĄŻĘ i WITZEWiTZ (głośno).
szej Książęcej Mości (spojraghi pytająco
sować nawet normainej krowy.
Boeckiin!
na Witzewitza i Rakuzkiego).
RAKUZKł
(oburzony).
Więc
nor
Złniek wzrusza ramłonami, jakby je
WłTZEWITZ (szybko, dujac znak
mainej krowy nie umie, a chce korono
szcze nic wiedział o co chodzi.
księciu). Tak... tak... Właśnie Jego Ksią
waną głowę?
KSłĄŻĘ (niecierpiiwic). No ten Boe
żęca Mość raczył prosić panią tutaj!
HUTTEN (surowo do Złułka). Ałe
ckłin (wskazuje na morze) co tyłe razy
KSIĄŻĘ (pospiesznie). Bez kwesty i
może
pan
tu
niema
swoich
Przyborów
matował naprzyktad mariny! morze! sy
(podając jej reke). Tak... tak... Witze
malarskich?
reny... Wie pan już!...
witz ma racyę... (wskazajac na aparat).
ZIUTEK. Owszem panie rotmistrzu
Wyr nuicbten knypsen!... knypsen. Zdję
ZiUTEK (przypominając sobie roś(wskazuje na siołik w kacie). Mam je
koiwiek, z bezbrzeżna wzgarda). Acii wszystkie. Zaraz zabieram się do robo
cie...
Boeckiin! Boeckiin! O tego to idzie.
KARPIŃSKA (ujmująco). Proszę...
ty... (zmierza do stołika, gdzie siedział
Wiem już. wiem... (poważniejąc) Bardzo
bardzo...
przedtem). Owszem.
dobrze... aie kiedy mowa o definitywnej
KSIĄŻĘ (wskazując krzesło). Może
HUTTEN (maehnawsz.s' ręka, zbłłżu
sztuce, o maiarstwie absotutnem. cóż wte
panispocznie?
sie do Rakuzkiego i pani Karpińskiej, do
dy ma do rzeczy nazwisko pana BoeckiiW/itzewłtz szybko podsuwa jej krze
Witzewitza). Jetz geths aber schiimmer
na? To mógł sobie być popuiarny łakiersło i staje obok wgupłony, wniebowzięty.
mein Lieber...
nik! scientyficzny! owszem! Aie o takim
KSiĄŻĘ (grzecznie). Czy. mam sta Podsunął sie też Rakuzkł, rozjmgodznuy
w jednej chwiłi. Karpińska siadu.
w szanujących towarzystwach nawet się nąć en tace, czy z profitu?
nie mówi...
KSIĄŻĘ (do Ziuika, który na chwile
ZłUTEK (do księcia). Wszystko jed
HUTTEN (z pasya. półgłosem). Sa no proszę W. K. Mości! Proszę poru m ^ ^ ^ i w M ^ ^ o ^ ^ ^ M w ^ z u M a
krament! Verf!ucht!...
szać się całkiem zwobodnie. Mnie realna szydercza). Proszę! Nie przerywaj so
KSfĄŻE (spokojnie). Ruhe! Ruhe
wizya W. K. Mości jest całkowicie obo bie maestro!... My mamy bardzo mało
Cacao!... (doZiaikn). Słuchamy pana
czasu... Zaraz kasitio. potem kino... (do
jętną.. Nie matuję futerałów mięsnych
(znów nadstawia aparat). Na?
duszy ale samą duszę (zasiadł wygodnie Karpińskiej). Pani Łandsman jest tak nprzejiny, że robi tu z miejsca mój por
ZiUTEK. A jeżeli już seryo marny o
za sio(ikiem).
nim mówić, to jego obrazy najeżałoby
KSIĄŻĘ (poprawiając epoietów i gar tret... rapid... Schneiimaierei!
KARPIŃSKA (uwodząco). A tak!
dia dobra kuitury europejskiej pociąć i deroby). Janz reefit von Kiełh! Janz
Widzę to i zazdroszczę mu.
zrobić z nich poprostu... iaufteppichy na
recht... (do Witzewitza). Dat wirt ciu
KSIĄŻĘ (naturalnie). Tjaja... Wic
schody całkiem podrzędnych pensyonaHalio in Oełscnkirchen! O Gottogottom een en S ietas?... Czego? czego pani
tów...
gott!,..
zazdrości?
HUTTEN (osłupiały). Laufteppichy?
ZfUTEK. Ze wzgłędu zaś na ficzPANI LALA (śmiało). Tego, że mo
(z pasya). Na schody?... Ist tas Ihre
nych poddanych W. Książęcej Mości
Meinung, tann sint Sie cin janz gemajw Koloniach Kamerunu, szkic ten bę że mieć już. na całe życie wierną podo.
ner...
dzie przypominał cośkołwiek urocze w biznę W. K. Mości... (powłóczysło spoj
rzała).
KSłĄŻĘ (przerywając pospiesznie,
swej prostocie wypaiane na glinie wize
odsuwa jłuiiena). Schón erłedigt... Ruhe
runki murzynów! wizerunki ich wodzów,
Rakuzkł nłesłychunie zadowołouy ,
Cacao!... Nadzwyczajnie jestem panu
wojowników... o...
szcześiiwy potakuje tyiko głowa.
15
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KSIĄŻĘ. O, to może dostać w każ
dym sklepie za 5 fenigów, na posfkitftach!... (wshazując na Żiutha). Dopiero
ten portret będzie prawdziwą niespo
dzianką dla naszych poddanych... Ci
biedni iudzie jeszcze nie w szyscy byii w
Paryżu. Nie widzieii nic futurystyczne
go — prymitywistycznego...
PAN! LALA
(westchnąwszy, ze
smgthicm). Ach byie tylko uda! się ten
szkic! byie sie uda!...
KSiĄŻĘ (majstrując coś Aoio apara
tu, z gafąntcryą). A łaskawa pani już się
wymyła?... to jest pardon... wykąpała
się?...
PANi LALA. Do usług Waszej Ksią
żęcej Mości. Właśnie już po kąpieii...
KSiĄŻĘ. Soso.... Schon eriedigt?
A my tu, widzi pani, obserwujemy sobie
ćws&azał na morze) ten famiiiarny exhibicionizmus Teutonski... tak... (podnosi
aparat w gore). Und w yr knypsen... Ale
z pani to jabym chciał zrobić zcljęcie...
po zdjęciu tdetf^atnfe na płaszcz hąpieiowy wskazał).
W iTZEW iTZ (z zapałem). Jaja...
Seibstverstandiich...
PANi LALA (z czarującą hohieieryą). Jakto? C zyż w tym płaszczyku
jest mi nie do twarzy? Paryski!
KSiĄŻĘ OTTO (energicznie zaprze
czając). Aie skądże znowu! Ten płaszcz
jest poprostu rekordowy... gigantisch
schik... pieck-fein, tip top!
' W iTZEW iTZ (pospiesznie). Tak...
tak... Ale on na kiiszy nie wyjdzie! To
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Himmei! Herr Gott Sakrament! Aie ten
kostyum!... -Skąd pani ma ten fatainy kos
tyum?...
PANi LALA (zbladła, oddycha cieżho, patrzy rozśzerzonemi oczyma, bąhaJąc). Jakto?... Czy?... Co?...
W iTZEW iTZ (chcąc ratować syiae
cye). To jest derniere faęon! derniere
cri de !a modę...
KSiĄŻĘ (hrzywiąc sie niemiłosier
nie). Na mein iieber! Derniere faęon!
derniere faęon... mais madę in Germany!
madę in Germany!.,. Pani łaskawa mi
wybaczy!... Aie ja już woię w płaszczu!
Damskie dessous kupować tutaj... shocking!
PANi LALA (zawstydzona, pąsem
obiana, trzęsąc sie ze wstydu czy z zim
na). Dobrze... To ja mogę... (otuia sie
szybho płaszczem).
Radca w całhowitej desperacyi. Ziateh odetchnął i rozchmurzył sie, rysuje
daiej.
KSiĄŻĘ (rozpogodził twarz). Na also! Schon eriedigt... Daieko iepiej... Pani
ma główkę tadeiios!... poprostu cudo
wną! (fotografuje). O tak... A* teraz je
szcze na prawo (homenderująco) Kaput
rechts schau!... Kostyum jest dauerhaft
aber schetlssiich (otrząsnął sie, z obrzy
dzeniem). Te czerwone wstążki!... polizeiwiedrig! barbatisch...
borussisch!...
Jak u nas zawsze!... Chap and nasiy...
Tak mówi moja rodzina angieiska! (fo
tografuje znowu) M ad ę in Germ any!
Pfui Deubet nochamal.
DCN.
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będzie jedna szara piama... A byłoby
szkoda!
RAKUZKI (wtrącając sie z uśmie
chem obicśnym do pani Lafi). Jego Ksią
żęca Mość raczy chcieć najmiłościwiej
robić zdjęcia styiowe... Że nad morzem
jesteśmy, więc w kostyumie kąpieiowym.
W iTZEW iTZ. Ja... ja... Dworskie
zdjęcie... Oaiowy dekolt...
PANi LALA. Aież owszem (wstaje
powoii, husząco). Kostyum kąpieiowy to
przecież nic nieprzyzwoitego...
KSiĄŻĘ (nastawiając aparat). Więc
teraz sekunda spokoju! Momentaine zdję
cie... (pochylony patrzy w szyhhe apara
tu). Teraz... Eins!... Zwei...
Pani Lała zgrabnym, szybhim ru
chem zrzuciła płaszczyh i stanęła teraz
w całej ohazałości hostyumu hąpiełowego, Łupionego w Gduńshu W Waarenhauzie Rergsohna.
W iTZEW iTZ (wzruszony do ffuttcna), Cacao! Kikmai te Benneken!
Ziuteh przestał rysować,
patrzy
hpiąco.
Książe Otto podnosi raptownie gło
wę, shrzyw ił sie z grymasem Jawnego
niezadowolenia.
PANi LALA (Jeszcze na wesoło, aie
Już niepewna siebie). Aiors je suis...
Radca przerażony patrzy zdziwionemi gałami ,to na Księcia, to na Karpinshą.
KSiĄŻĘ (stanowczo rozczarowany,
przymhnął Jedno oho, niby coś napra
wia w zepsutym aparacie). Na, du iieber
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