Andrzej Strug.

„Pieniądz".
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Pow ieść z o bcego życia.

Podczas podróży zbliżyła się na
nowo z iady Hartley. Wdowa spę
dzała u niei długie godziny. Skarżytasię na przedenerwowanie paryżan.
na straszliwe zepsucie kosmopoli
tyczne towarzystwa, w którem się
obracała w ciągu sezonu.
— Mniejsza o romanse, ale to
już niesłychane, żeby kobiety nawet
bardzo bogate były w swoich amorach interesowane. Damy z towarzy
stwa! Mogę wymienić cały szereg
nazwisk naszych wspólnych najsza
nowniejszych znajomych, z któremi
i ty i ja spotykałyśmy się ustawicz
nie!. Wiem to ód lorda Carson, któ
ry zna najświetniejsze towarzystwa
Paryża i Europy. Był to bardzo mi
ty starzec. Polubiłam go nawet, ale.
wyobraź sobie, okazało się. że bywa!
on u mnie wyłącznie dla Mariette!
Wypędziłam go, ale tymczasem zdążył
jej zrobić najhaniebniejszą propozycyę! Wypędzony—oświadczy! się li
stownie o jej rękę. Co za bezczelność!
Mariette śmieje się z tego, ale ja dłu
go się nie mogłam uspokoić. Biedna
dziewczyna — prześladowano ją
strasznie. Czy ty wiesz. Lucy. że ku
sili ją nieomal wszyscy twoi konku
renci. wyjąwszy, oczywiście, pana
Gustawa, który jest idealnym wyjąt
kiem w swojej sferze. Młody Powell.
ten ordynarny parobek, ofiarował jej'
(o Boże, za trzyletnim kontraktem)
całkowite na odpowiedniej stopie utrzymanie i pół miliona pensyi rocz
nej. Zaś wrazie dojścia do Skutku
waszego -małżeństwa — Lucy. Lu
cy — co. za bezczelność, owa pensya
miała być podwojoną! Oczywiście,
z twoich pieniędzy...
— ł cóż hrabianka?
— Naturalnie, śmieje się z tego
i opowiada mi wszystko.
Mądra. Oczywiście, wyda się
dobrze zą mąż tam. u nas. Po to jedzie.
— Przenigdy! Ona mnie nigdy
nie opuści!
ŚWIAT, Rok IX.

Wszetkie prawa autor
skie ! wydawców z a 
strzeżone.

— A jeżeli się zakocha? Mało to
prawdopodobne, ale — ieżeli?
— Nieprawda! Nie może się za
kochać! Ty nie wiesz, co mówisz,
Lucy! To niesłychana, nadzwyczaj
na istota! Ona wie. że bez niej bym
umarła.
Hrabianka de Colardeau źle zno
siła podróż pomimo pogody. Skarży
ła się na zimno, na trzęsienie statku,
stała sie kapryśna, nieznośna. Lady
Hartley była w rozpaczy, bo Mariet
te zamykała sie w swojej kajucie i
nie pozwalała jej nawet opiekować
sie sobą. Przyzwyczajona do tyranii
swej damy do towarzystwa, lady
Hartley cichutko i pokornie żebrała
u drzwi zamkniętych i rada była, otrzymawszy przez drzwi bodaj parę
słów łaskawszych.
Mariette musiała się odosobnić
i skupić, ażeby rozważyć i rozstrzy
gnąć sprawę, od której zależał teraz
cały iei los. Nie dali iei nawet paru
tygodni czasu do namysłu. Wojna,
która iei wypowiedziano, spadła na
nią niespodziewanie, jak grom z ja
snego. ach. z pogodnego nieba!
Życie przypomniało iei swoją
prawdą — że niedość jest walczyć
i wywalczyć coś. Nie mniej sił. nie
mniej mądrości i jeszcze więcej chy
trego czuwania trzeba zużyć na to.
by zdobytą pozycyę utrzymać i obronić. Albowiem prawdą wojny i
prawdą życia jest: wróg nigdy nie
śpi.
Mariette nie traciła energii na
wyrzekanie i złorzeczenie. Nie prze
klinała swoich wrogów, nie wpadała
w ponura apatye. Myślała o obronie,
zebrała sie i gotowa była walczyć do
upadłego. I całą wolą chciała zwycię
żyć.
Nierówna to była walka, Z tam
tej strony liczna, przebogata rodzi
na zmarłego sir Hartleya, adwokaci,
orasa. wreszcie cnota i prawo. Cała
ta armia już zmobilizowana czeka na
nią na tamtym brzegu. Zapowiedzia
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no jej najwyraźniej, że tam już nie
myślą zwlekać z rozpoczęciem kam
panii. Jedzię tam samotna i bezbron
na. Jedzie tam ze swoją złowrogą,
uderzająca urodą, która będzie ją oskarżała. że swoim grzechem, któr*".
jak ją poinformowano, jest powsze
chnie wiadomym. Za jedynego soju
sznika ma swoją ..panią", która ją ubóstwia szczerze i żyć bez niej nie
może — ale na samą myśl o wielkiej,
jawnej kampanii, mającej na celu odebranie jej mężowskiego majątku,
opuści ją. zdradzi haniebnie... Każdy
obrót śruby zbliża ją do fatalnego
momentu, gdzie powitają ia ludzie
bezwzględni, zimni i okrutni — jak
ów nasłany przez nich mądry zło
czyńca. który rozmawiał z nią w P a
ryżu na saniem już wyjezdnem,
Mariette aż dotychczas nie mo
gła sie jeszcze opamiętać po tej stra
sznej konferencyi.
Schwytano ją w ohydną zasadz
kę. najniespodżiewańiei i to gdzie, w
domu ojca! Poczciwy starowina,
zdziecinniały hrabia z* cała powiaga
i serdecznością przedstawi! jej dwóch
najpoważniejszych starych panów, z
których jednego, barona de Dambriers. nazwał swoim starym przyja
cielem.
— Mariette. jesteś jeszcze dziec
kiem. a obracasz sie w świecie. gdzie
zewsząd czyhają pa ciebie niebezpie
czeństwa. Szczęśliwy przypadek zda
rzył. że baron wykrył cały soisek. ja
ki uknuto przeciwko tobie. Ci niego
dziwi amerykanie! Nienasyceni chci
wcy 1 Krewni męża znowu prześla
dują te tragiczna madame Hartley, a
przypuszczając, że masz na nią nie
mały wpływ...
I stary hrabia wycofał sie dy
skretnie z gabinetu, zostawiwszy
ich sam na sam. zaleciwszy córce,
żeby słuchała rady życzliwych jej
przyjaciół. Biedny, naiwny papa! Po
stawił ją w obliczu wroga, zupełnie
nieprzygotowaną, oddał ją bezbronną
w ich ręce... Papa zawsze był lekko
myślny — ale czyż inaczej by postą
pił ojciec, który byłby ich wspólni
kiem?
Propozycye barona były * ude
rzająco bezwstydne. Człowiek ten

'

rozważał rzeczy naudiyduicjszciczykicm najpoprawniciszym. groził xc
spokojnym. ż^'cz)iwe,n uśmiechem,
targował sic bczczeinie a w tonie
proszący!]], niema] zalotnym. Ów
drugi. śt.ay sicdzia! przez caiy czas
!U'avic nic,nówiąc. a zdawał się jej
iiyć w tci sprawie główna figurą,
miai w oczacii zinma obojętność, iak
kat. Zwichrował w nici tcrni strasznem.i oczeuna. a baron gadat.
Nie tnogia przerwać tej męki —
ho hala sic popsuć sprawę. B aiasie
mówić i baia sie milczeć. Mąciło jej
sic w gtow ic. zatracała sic możność
izdoiność jakiegokolwiek ujęcia i
zrozumienia tego, tak okropnie pro
stego faktu. Zawiodła cała iei mą
drość, z której była dumną, urywał
sie tryumf zaiedwie zakosztowany.
— Co mnie czeka? — myśiała
ze zgrozą.
Aic zamiast rozpaczy porywała
ią zawzięta, szaiona energia. Za
wszelką cenę chciała zwyciężyć. Nie
chce i nie może żyć inaczej. Wznio
sła sic iuż tak wysoko, że iepiei zgi
nąć w waicc. niż dać się zepchnąć
ze swojej wyżyny. A była ona dopie
ro wstępem do prawdziwej wieikości. o której nic marzyła, ale dąży
ła pianowo. niezłomnie, dia której
poświeciła wieie i tv!e iuż zniosła...
Miaia nrzed sobą dwie drogi.
Albo ustąpić i opuścić swoia panią
'i z tern, co od niei iuż dostała i co
wyciągnie jeszcze, zacząć wspinać
sie na nowo na straszny szczyt. Za
chowa czystą opinie i może zdobyć
męża, godnego iej urody i ambicyi
i spotka się. iak równa z równemi.
ze sferami, gdzie była dotychczas je
no damą do towarzystwa, na którą
woino było każdemu mężczyźnie pa
trzeć bezczcinic. i którei każdy bra
ta!,lic i bezkarnie ofiarowywał te tub
inna coic. iak kobiecie pubiiczncj.
A kiedy sie nodda i wytargewawszr. iłe ty ik o będzie można,
zdradzi swoia oania. będzie miała
odraz,, własny iaki taki maiątek i po
rozgłośnym procesie stanic wobec
świata w aureoii
niesłychanego
skandnhgze stygmatem przewrotne
go zepsucia. Wówczas heda sic o nia
dohijaii. Zasypią ia złotem. Będzie
pierwsza kurtyzaną świata. Będzie
panowała.
Którcż panowanie
w^bierzc?
Które iest bardzie, królewskie?
Rozważał;: to pracowicie w xnnetnei samotności, bez niczyiei rady,
pytając się ieuo swoiej mądrei. nie
nasycone; żądzy.
Trzeciego dnia podróży wyszła
ze swoiego zamknięcia, no dawnemu
uprzejma i ożywiona, i ndy Hartiey
hyin znowu szczęśliwa i wniebowzię
ta. Wybrały sie z nudów na zwiedza
nie stad-". Wyznaczony oficer opro
wadził ic wszędzie, płaszcząc sie w
uprzejmości przed wdowa i nożeraiąc oczami cudna .francuzkę.
Ogind;,!y wszystko po kolei. W
bibliotece picrwszci kinsy oficer dłu
go objaśniał coś indy Hartiey na otbrzymici mapie morskiej, rozwieszo
ne: na ścianie a Mariette machinai-

uic przewracała na stoic iakieś pis,„o ilustrowane. Ktoś podsunął i e i , ,orzcimie świeży numer..łlustration".
Spoirzainidrgneia.
Baron de Dambriers. stary przyiacicioicn. podawał iei pis,no i sze
ptał z uśmiechem:
— Nie obawiai się pani — ia z
pam' sprawą nic mam nic wsnóinego.
Byłem zwyczajnym pośrednikiem i
'o!a moia skończona. Jade zupełnie
!]rzyp;)dkowo. Możesz mi zaufać. Ja
ko stary pizymcieioicn nani radzę:
żadai trzech milionów i nie ustępuj!
Dadzą. Ja wiem, że dadzą! Baron
dc Dambriers ci to mówi!
Mariette błysnęła oczami z oburzenia i chciwei radości. Nie odoowiedziaia ani iednem słowem. Ogiądaiv daiei parowiec. Koiosainc inachiny. żarem biiace kotłownie, gdzie
tłum półnagich, osmoionych palaczy
zwijał sie w tumanach nyłu węgiowego. w czerwonej innie, biiacej od pie
ców. wśród turkotu wagoników, roz
wożących węgiei. i zgrzytu łopat,
wśród ochrypłego śpiewania, kiatw
i zgiełku, w wyziewach pot,] i odo
rze siarki i sadzy.
Lady Hartiey patrzyła na to wi
dowisko w strachu i przerażeniu, iak
zawsze, ilekroć stykała się oko w oko
z ponura i brutatna rzeczywistością.
Obce iei byiy wieikooańska iitość iub
kobiece współczucie dia wydziedzi
czonych. Ogarniał ia iakiś nerwowy
popłoch. Jei istota wyczuwata nie
świadomie strasziiwa nienawiść, któ
ra biia ku niej od tego tłumu niewoiników. Oczekiwała łada chwiła. że
ich zajadła, tajona nienawiść prze
rwie nareszcie niedostrzegaina nić.
broniącą ia od tego świata. Zaicic ia
i zmiażdży nawała zbuntowanego
motiochu.
Byia odurzona zgiełkiem i hrufaina ohyda cieżkiei Drący. Nic mo
gła sie powstrzymać i krzyk!ięta
cienko i przenikliwie, kiedy półnagi,
świecący od notu paiacz błysnął ku
niej z biizka białkanii oczu z usntolo],ci na czarno twarzy. Chwyciła sic
ramienia Mariette i dygotała. Dziew
czyna wyniośle i oboietnie wodziła
swemi cudowncmi oczyma no tvm
obrazie piekła. Dia niei było ono zu
pełnie proste i naturaine. nawet pię
kne. Miło iest widzieć tłumy skaza
nych na wieczna, ciężką prace. Miio
patrzeć w zawzięte oczy, ciskdłace
na nią spojrzenia, pełne krzywdy i
żądzy.
W takich momentach czuła naj
rozkoszniej swoie wyniesienie, boskość swego życia. Obrazy te były
iakby miara iei wielkości.
Przez nieskończone, kręte, żela
zne schody grzeczny oficer prowa
dził ie z powrotem ku górze. Przez
żelazne drzwi weszły w szeroka, oibrzymia haie. gubiąca sie w oddali,
iak we mgie. Szeregi żciaznych słu
pów podpierały nizka oowaie. Wio
ną! w nie gwar tysiąca iudzi. zgro
madzonych w ciasnocie. Ścisnęło ie
cierpkie, duszne powietrze. Dym tvtuniowy. wyziew starych szat i bru
dnych iudzi. nieznośny, zastarzały
,0

zaduch, iakgdyby to nie byio wśród
przestrzeni przeczystych słonych
wód. na woinym. jędrnym wietrze,
a gdzieś w otchłani wieikiego miasta^
w głębi plugawego zaułka iakieiś ubogiei dzielnicy.
Przechodziły, szybko, miiaiac z
obu stron szeregi tapczanów, na któ
rych ieżcii i siedzieii ludzie. Mijały
zagrody, w których matki niańczyiy
i przewijały niemowięta. Śmiechy,
ziewania, podniesione głosy kłócą
cych się iudzi. iakieś głuche, tęskne
i obce śpiewy, dźwięki gitary i har
monijek.
Zewnątrz buchał przykry odór.
Obrzucały je spojrzeniem roztargnioucm setki oczu znudzonych a niespo
kojnych. iakgdyby na coś wyczeku
jących w poddaniu a niecierpiiwej.
Kitka kobiet, które snąć kłócity się
iuż oddawna. naoadiy na grzecznego
oficera ze skargami, z zachrypłym
krzykiem, z gwałtownemi gestami.
Szybko trajkotały coś iedna przez
drugą w niezrozumiałym iezYku.
Oficer tupnął noga i wrzasną).
Uprzejmym ruchem, chcąc dać woiue przejście damom, odepchnął z
drogi iakaś czarna, rozognioną me
gierę. aż sie zatoczyła i z zamachem
usiadia na pobhzkim tapczanie na koianach siedzącego tam draba. W je
dnej chwiii objęty ia jego ramiona
i zacisnęły sie pod piersiami. Gruby
śmiech zapanował wokoło.
— Już nie chcę... Niech nas pan
zaraz wyprowadzi! To okropni in
dzie i co za niesłychane powietrze!
Wszystko tu brudne, cuchnące!
— Emigranci, mitady. zbieranina
caiei Europy. Za każdym razem iedzie najwięcej włochów i żydów. Na
tych nie pomogą żadne przepisy ani
kary, żadne hygicniczne urządzenia.
Niewiadomo którzy gorsi. Przewożą
za morze swói brud i odór i bronią
go. jak skarbu. Ha. ha. ha... Wieiu z
tych, których panie tu widzą, jada z
nadzieją na amerykańskie miliony.
Lady Hartiey nie oatrzyia już
na nic. szła z przymkniętemi oczy
ma. nie mogąc oddychać z odrazy
i boiac sic ziycii. znudzonych spoj
rzeń. które prześladowały ia upar
cie i wytrwałe, iakgdyby ci indzie
oodawaii ia sobie oczyma przez ca
ła długość haii.
Każde oczy mówiły iei to samo,
iakgdyby tłum objęty byi porozu
mieniem i spiskiem i groził każdej
chwili jej i wszystkim jej podo
bnym.
Odetchnęła na wołnem powie
trzu.
— Czy załoga statku iest przy
gotowana na wypadek buntu ze
strony tych iudzi? Czy macie broń?
Czy tu iest iakaś ooiicya?
Oficer zaśmiał sic uorzeimic aie
serdecznie, a iady Hartiey uspokoi
ła sie dopiero, przechodząc przez oibrzymi. wspaniałe urządzony salon
pierwszej kiasv. gdzie właśnie mnó
stwo wygaionowanych Stewartów
przybierało stoły do łunchu.
------------ .
DCN.

Halt Caine.

Dana od Boga.

Przekładzanglelłkiego H. J. P.

Powieść w 3-ch tomach.

Ale nie dosyć na tem.
Oieiec mói. który, jak pisały
dzienniki, przyjął wiadomość o moicm zniknięciu w sposób, budzący
obawy o iego zmysły, doszedłszy do
przekonania, że działałam pod wpły
wem chwiiowcgo obłędu (zdarzają
cego sie nieraz u kobiet w odmien
nym stanie), wyznaczył pięćset fun
tów nagrody za wiadomość, mogącą
posłużyć do odnałezienia mnie, co
było nietylko pożądanem ze względu
na zbolałą rodzinę, iecz nieodzowne
dla tytułu i dziedzictwa.
Dalei następował opis mojej po
wierzchowności: ,,Laf dwadyfeścM.
narósł mrdm.
śrerłnł. szczupła.
Aerr/ao czarne włosy, regałarne ry
sy. nwraz twarzy poważny, nśmfec/:
,'H'czn'yMe słorł^ł".
Wszystkie te opisy czytywaii
nlośno naprzemiany: stary pułkow
nik i staruszek z broda, a we mnie
dusza zamierała, noże i widelce iata)y mi w rekach na myśl, że przecież
to niepodobna, aby tym iudziom
wreszcie nie otworzyły się oczy na
tak namacaina prawdę.
Oni jednak byli tak pochłonięci
swojemi sprawami, że nic ich pozatem nic obchodziło.
Udręczenie moje zwiększała ta
nkoiiczność. że nie miałam przybiiżonego nawet poiccia. iak daieko
sięgała władza rodzicielska, i czy w
razie wykrycia mego schronienia, oj
ciec mógłby mnie przemocą sprowa
dzić do Elianu. wiec poprostu włosy
stawały mi na głowic z obawy, że
wynikną wtedy zatargi pomiędzy
moim oiccm a mężem na tie niepra
wego pochodzenia mego nieurodzonego ieszcze dziecka i że nazwisko
Jurka będzie w to wmieszane i ob
rzucone błotem.
Jakże nie była płonna ta obawa.
Wkrótce po ogłoszeniu nagro
dy za odszukanie mnie, pojawiły się
w pismach wzmianki, przebąkujące o
powodach mojej ucieczki, przyczem
w bardzo przejrzysty sposób napo
mykano o zainteresowanej w tej
sprawie osobie pewnego młodego
ekspioratora. który niedawno odpły
ną) na czeic podbiegunowej wypra
wy.
To było straszne.
Z dnia na dzień zdenerwowanie
ntojc wzrastało. Doszło do tego, żc
za każdem otwarciem drzwi podskakiwałam na krześłe i ogiądałam sic
wystraszona, czy to poiicya po mnie
nie idzie.
Jednakże nikt na to nie zwraca!
uwagi, prócz chyba właściciełki pensyonatu. Ta nic nie mówiła, iecz gdy
pułkownik czytał ową wzmiankę o
Jurku, a mnie usta poczęły się trząść,
iak w febrze, spostrzegłam, iż i ej
szare oczki śiedzą mnie zukosa.
Pewnego popołudnia siostra iei.
modniarka. przyszła mnie odwiedzić.

stosownie do danej obietnicy, ł ona
również nie dała mi poznać po sobie,
iecz gdy pułkownik i staruszek z bro
da zaczeii opowiadać o czyiemś
zniknięciu przed tysiącem iat, wpa
trzyła sie we mnie tak badawczo i z
takim szczegóinym wyrazem, iż na
gie błysnęła mi myś). że ta kobieta
znosi się iistownie z moim ojcem.
To przypuszczenie stopniowo
zmieniło się w pewność; tak mnie
zmiażdżyło, że pod pozorem niezdrowia (co zresztą było prawdą)
nie zeszłam na obiad i nawet nie
tknęłam jedzenia, które mi na górę
przysłano.
Nazajutrz zrana moja gospody
ni przyszła zapytać mnie, czy skoro,
jak wnosi z mego nazwiska, jestem
iriandką i katoiiczka. miałabym chęć
zobaczyć siostrę miłosierdzia, która
bywa w pcnsyonacie od czasu do
czasu dła pieiegnowania chorych.
Odgadłam natychmiast, że to
iest podstęp, łecz czując. że mnie po
dejrzewają. zgodziłam sic na te od
wiedziny. by odmowa nie naprowa
dzić ieszcze bardziej na ś)a,d moich
przcśiadowców.
Wstałam wiec, ubrałam sie i sta
nęłam. piecami zwrócona do okna,
krzepiąc sic do walki, gdy zapukano
ziekka.
Proszę! — zawołałam cała
drżąca.
ł tu stała sic rzecz nadzwyczaj
na.
Szczania kobieca postać weszła
spokojnie do pokoju. zamykając
drzwi za sobą. Ubrana była w czar
ny z białem habit Ubogich Siostrzy
czek, iecz poznałam ia natychmiast
po iei długiej, biadej. pospoiitej twa
rzy. i fata wstydu a jednocześnie
ygromnei radości zaiała mi dusze
na iei widok.
To bvła Mitdred Bankes.
Rozdział LXXIII.
— Mary! — rzekła Mitdred —
mów cicho i opowiedz mi wszystko.
Usiadła w fotełu. a ia ukiękłam
obok, wzięłam iei reke w obie dłonie
i zaczęłam mówić.
Powiedziałam jej. żc uciekiam
z mężowskiego domu, bo nie mogłam
pozostać tam dłużej.
Powiedziałam iei. że ojciec wy
dał mnie za maź wbrew mojej woii,
że nie kochał mnie nigdy, że poświę
cił moje szczęście swojej ambicyi,
i żc. ieżeti szuka mnie teraz, to iedynie diatego. że moje znikniecie po
krzyżowało mu piany.
Powiedziałam iei również, że
maż ożenił sie ze mną jedynie z naj
nikczemniejszego wyrachowania dia
zapłacenia długów i zapewnienia so
bie znacznych dochodów, żc nietyiko
nie kochał mnie, ałe romansował z in
ną. był dła mnie okrutnym i brutainym. i że diatego (jak również i dia
H

innych powodów) pod żadnym pozo
rem wrócić do niego nie mogę.
- Aież. drogie dziecko. — rze
kła Miłdred, gdv skończyłam — tonie
mówiono, żc rodziną twoi,a rozpacza
po tobie, że straciłaś zmysty i żc
spełni dobry uczyneig kro cie do do
mu odstawi.
— To nieprawda! Tonieiw aw da! — zawołałam.
Wówczas Mitdred zniżonym gło
sem. jakby iekaiac się być podsiuchaną, opowiedziała mi. jakim sposo
bem znaiazia sie tutaj.
Modniarka. z którą jechałam z
Livcrpoołu. w yczytaw szy o nagro
dzie. napisała do mego ojca, że wie.
gdzie sie znajduję, iecz żąda, żeby
ktoś mówi stwierdzić tożsamość mo
jej osoby Ojciec mói cltciał .icchać.

do Londynu, iecz doktór mu zaka
zał: wtedy nasz proboszcz. Ojciec
Dorioran. oiiarował sie w yręczyć go
w tem. iecz mu zakazał biskup:
wreszcie ojciec mój napisał do iondyńskich prawników, a Ojciec Dat)
do Miłdred. wiedząc, że byłyśmy ra
zem u Sercanek w Rzymie i że ona
właśnie ma do czynienia z młodemi
kobietami, znajdującemi się w podobnem do mego położeniu.
— A teraz prawnik i doktorzy
czekają na dołc. — dodata szeptem—
by stwierdzić tożsamość twojej
osoby i by mogti na mocy odpowiednif.'go upoważnienia odestać cię do
domu.
i a wiadomość przeraziła mnie
w najwyższym stopniu.
- Och! Miłdred! Mitdred! ocai
mnie i
zawołałam błagainie.
— Jakże ia mogę! Jak mogę?
odpowiedziała.
Wiec, aby ia ieszcze bardziej
zjednać dia mojej sprawy, powie
działam iej, że ueiekłam z domu nie
tyiko diatego. że mąż był dia mnie
okrutnym i brutainym. iecz że ko
cham kogoś innego, że ten ktoś jest
tera/, bardzo daieko. że niema takiej
nędzy, takich upokorzeń, takich cier
pień, jakich bym dia niego nie znio
sła. że. gdy wróci, zaopiekuje sie
mną i będziemy sie kocltaii pó<ki ży
cia.
Gdybym nie byia tak wzruszo
na. była bym wnet spostrzegła, że to
nie była droga trafienia do serca
Miidred i dopiero, wypowiedziawszy
wszystko jednym tchem, domyśiiłam
sie po wyrazie iei osłupiałych oczu.
— Ateż. dziecko drogie. — rze
kła—toż ia dowiaduje sic coraz gor
szyć!) rzeczy. Twój ojciec i twój
mąż mogti zawinić wzgiędem ciebie,
aie i ty bez-winy nie jesteś. . Czyż
tego nic pojmujesz?

Nie odpowiedziałam iei. żc za
stanawiałam sie nad tem wszystkiem
dniami i nocami, i żciuż nie wierzę,
by Bóg ehciał mnie karać za złama
nie wiary, która pod przymusem za
przysięgłam. Ałe gdy Miidred wsta
ła. mówiąc, żc po tem wszystkiem.
czego sie dowiedziała, uważa za swo
ją powinność odesłać mnie aa da.nu.
nim wróci ten. który dopr. wadził
mnie do zapomnienia o swoich obo-

pierwszy dzień mego pobytu w kłasztorzc? Oderwali mnie od moiei naj
droższej matki: byłam tak małą i opuszczona. a ty wtedy okazałaś mi
tyłe dobroci i życzłiwości. Pamię
tasz?
Miidrcd przymknęła oczy i zbladła.
— A pamiętasz ten dzień, kiedy
przyszła wiadomość, że moia matka
zachorowała ciężko, a ja miałam
lec;: że...
wracać do domu? Odwiozłaś mnie na
Nie mogłam dokończyć. Słowa pociąg, i czy nie pamiętasz, coś mi
uwiozły mi w gardle i nie mogłam. powiedziała, gdyśmy siedziały w
Lecz takie święte niewiasty, iak Miid- przedziale. Powiedziałaś, że zapew
red. które żyją wśród upadłych i nie ne nie spotkamy się iuż nigdy, bo tak
szczęśliwych. umie.ia czytać w sercu odmiennie układają się nam warunki
kobiety, choć usta tamtei milczą.
życia. O! gdyby kto był powie
— Czy... czy to znaczy, że ocze dział wtedy, że się tnA: spotkamy!
Miłdred bladła coraz bardziej.
kujesz następstw?... — szepnęła.
— Moia ukochana matka umarła.
— Tak.
Była mi wszystkiem na świecie, tak.
— A maż twói wie o tern?
jak ja byłam dla niej wszystkiem, a
— Wie.
po jej śmierci nie było dła mnie miej
— A oiciec?
sca w rodzicielskim domu i odesłano
— Nie!
Mildred wysunęła rękę z moich mnie do klasztoru. Ałe Wielebna
Matka przygarnęła sierotę i tak mi
dłoni i przeżegnała sic. szepcząc:
tam było dobrze, iż wkońcu sama
— O. Matko Najświętsza!
Upokorzyło mnie to bardziej, chciałam zostać mniszka. Tak. Mild
niż cokolwiek dotychczas, po chwiłi red; a nigdy to pragnienie nic ozwało się tak silnie w mojej duszy, jak
jednak rzekłam:
— Widzisz więc, że nie mogę w dzień twoich obłóczyn.
Mildred siedziała wciąż z zamwrócić do męża. ! ocalisz innie,
kniętenii oczyma, iecz powieki jej
prawda?
Nastąpiło miiczenie. Mildred o- drgały, a oddech stawał się coraz
sunęła się na krzesło. Wreszcie rze- szybszy.
— Och! iak ia to dobrze pamię
kła:
— Nic mnie sadzić ciebie. Mary. tam! Ten cudny, łetni poranek i to
Ałe przyjdą tu ci panowie dowiedzieć słońcczłote. i białe kwiaty, i biała
się. czyś iest tą Mary 0'Neiłl, którą kaplicę Ubogich Siostrzyczek, i cie
znałam u Sercanek, a wtedy, cóż ja bie w śłubnym stroju! Płakałam pod
czas całego tego obrzędu. I gdyby
im powiem?
— Powiedz, że nie! — zawoła niói ojciec nic był przyjechał po
łam. — Cóż ci to szkodzi? Oni nie mnie dnia tego, to może byłabym
będą wiedziełi. Nikt się nigdy nie do dziś tak samo, iak ty. zakonnicą.
Usta Mildred poruszały się cią
wie.
gle. Modliła sie zapewne o siłę opar
— Nikt?
Pojęłam, co Mildred przez to ro cia się moim błaganiom, łeczia bła
zumie i. oragnac znaleźć d!a siebie gałam ja tern goręcej.
— Bóg jednak wie łepiej. do cze
jakieś usprawiedliwienie, zaczęłam
go jesteśmy stworzone — mówiłam
jej mówić o kochance mego nięża.
dalej. — Ja byłam stworzona do mi
— Znasz ia. To Alma.
łości. ł choć ty w to może nie uwie
- Ahna?AlmaLicr?
rzysz. ja jestem głęboko przekonana,
— Tak.
ł opowiedziałam iej. iak Ałma że Bóg wie. iż prawdziwym moim
stanęła znów na moiei drodze, iak mężem jest nie ten. za którego umie
mnie dręczyła i karała, i iak teraz wydano, łecz ten. który odjechał. Nie
będzie namawiała mego męża, który rozłączysz nas. prawda? Szczęście
iest protestantem, by rozwiódł się ze moje i iego jest w twoich rękach.
Ocalisz nas. prawda?
mną. a ją zaślubił.
A potem zaczęłam znów mówić
Miłdred nie odpowiedziała zra
o Jurku i o teistraszhw ei nad zu, a mnie te kitka chwil iei milcze
Nie
wszystko dla mnie myśli, żc Ałma nia wydały się wiecznością.
będzie teraz pracować nad tern. bv przypuszczałam jednak, że milczy,
okryć hańba iego imię.
bo iej tak strasznie ciężko zgasić we
— A gdybyś ty go znała. — do mmc ostatnia iskierkę nadziei.
dałam — gdybyś wiedziała, iak go Wreszcie rzekła:
świafcctn i jak się nim chlubi, zrozu
— Mary, nie wiem, czego żądasz
miałabyś. żc wołałabym umrzeć sto odenmic. Składając śluby, przysię
razy, niż ściągnąć na niego pogardę głam. że będę mówić zawsze prawdę,
i nieszczęście.
bez wzgiędu na ici następstwa, tak.
Zauważyłam, że te słowa mnie iakgdybym odpowiadała
Mmmmi
wzruszyły Mildred i choć nie miałam Stwórcy w dzień Sądu Ostatecznego.
zamiaru grać na iei uczuciach. ied- A ty żądasz, żebym skłamała? Czyż
nak w egoizmie moiei wielkiej miło to możliwe? Ponmii na moic śluby,
ści bezwiednie uderzałam w tę strunę na mój obowiązek.
— Byłaś moia naioierwszą przy
Zerwałam się z klęczek. Myśl,
jaciółka. Mildred. Pamiętasz to żc jedno, jedyne słówko, powiedzia
wiązkach żony, przytrzymałam jej
drżące ręce i szepnęłam:
— Poczekaj. Mildred. Nic \\ iesz
jeszcze wszystkiego. Ja ci jeszcze
coś wyznać muszę.
— Cóż wice? — zapytała, łccz
ja z wyrazu iej twarzy odgadłam, że
już wie. co powiem.
— Mildred. -rz e k ła m - jeżeli
uciektam zdom um egom ęża. tonienłko dlatego. że kocham innego,
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ne tym czekającym na dole pełno
mocnikom mego ojca, może mnie ocalić. a Miłdred tego słówka wyrzec
nie chce. iecz gotowa jest wydać
mnie w ręce moich przcśładowców.
doprowadzała mnie do szału. I wybuchnęłam potokiem namiętnych wy
rzutów.
— O! wy. pobożnisie. wy za
wsze tytko o obowiązku prawicie! —
wołałam, trzęsąc się cała, iakgdyby
mnie szatan opłątał. — Miłość dia
was nie istnieie. Miłość jest dobrotiiwa i miłosierna, a wy znacie tyłko
twardy, nieubłagany obowiązek. Mi
łość! Co wy wiecie o miłości, wy.
kłasztorue istoty, obwieszone krzy
żami i różańcami, o tern uczuciu potężniejszem nad wszystko inne, któ
re sprawia, że kochająca kobieta od
dałaby za swego ukochanego nietyłko krew serdeczną, łecz nawet
własna duszę!
Nie pamiętam, com więcej mó
wiła; w głowie mi się mąciło; wresz
cie. zadyszana, umiikłam. wtedy spo
strzegłam. że Miłdred siedzi nieporuszona z twarzą ukrytą w dłoniach
i płacze.
Widok jej łez. cicho sączących
się przez paice. tak mnie wzruszył,
że byłabym rzuciła się jej w objęcia,
aie nie śmiałam. Natomiast uklękłam
znów przy niej.
— Przebacz mi. siostro. — rze
kłam. — Widzę teraz, że sam Bóg
sprowadził cię na moją drogę i że
niema na to rady. Czyń, co uwa
żasz za sprawiediiwe. a ia będę wie
działa. że nie mogłaś postąpić ina
czej. I On to będzie wiedział także.
A jeżełi już sądzonemjest, żeby hań
ba spadła na niego przezemnie i je
żełi. wróciwszy, zastanie...
Nie mogłam dokończyć i opuści
łam głowę na koiana Miidred.
W tei samej chwiłi usłyszałam
stąpanie na schodach.
— To oni — rzekła Miłdred. —
Wstań. Nic nie mów. Mnię wszyst
ko zostaw.
Wstałam szybko i stanęłam znów
plecami do okna. Miłdred obtarła oczy i powstała także.
Zapukano do drzwi. Nie wiem,
która z nas odpowiedziała ..proszę"
i wśład za tern weszła właścicieika
pensyonatu. a za nią trzech mężczyzn
w czarnych jedwabnych cylindrach.
— Przepraszam drogą panią —
rzekła gospodyni z obłudnym uśmie
chem. — Ci panowie oglądają dom
dła remontu i chciełi widzieć także
ten pokój. Czy można?
Skinęłam głową i stałam, po
wstrzymując oddech w piersiach.
Mężczyźni zaczęii niby rozgłądać się
po pokoju ałe widziałam, że patrzą
na Miłdred. Oczy ich pytały wyra
źnie:
— Czy to ona?
Mildred zawahała sic chwiię —
chwiłę straszliwą! — poczem—niech
iej Najświętsza Panna błogosławi! —
wstrząsnęła przecząco głową.
Mężczyźni popatrzeli na siebie z
pewnem zdziwieniem i zamienili pa
rę oboiętnyęh zdań.

- Widocznie nie mamy tu co
robić!
— Widocznie!
— Chodźmy zatem. Do widze
nia. siostro. Przepraszamy za naj
ście.
Drzwi zamknety się za nimi.
Chwiie jeszcze słychać było ich kro
ki i Kłosy na schodach, poczem
wszystko ucichło. Wówczas z ser
cem przepełnionem wdzięcznością
chciałam rzucić sie do nóg siostry
Miidred.
Aie siostra Miidred kieczała już
sama i. ukrywszy twarz w podusz
kach mego łóżka, modiiła się żarłiwie.
Rozdział LXXłV.
Nie wiedziałam wtedy i nie uwa
żam za potrzebne wspominać teraz,
z jakich powodów ojciec zaprzestał
poszukiwać mnie w Londynie. Dość,
że od owe i nieudane j próby z modniarka uczułam sie sw obodniejszą.
Ałe ta swoboda wieice była po
dobną do zupełnego opuszczenia.
Siostra Miidred była jedyną
przyjazna mi dusza w Londynie, aie
nie widywałam jej wcałe. Ponieważ
zadaniem jej było naprowadzać na
drogę uczciwą zbłąkane kobiety,
mieszkała w pobłiżu Piccardchy. pod
strychem wysokiej kamienicy, a jej
oświettone okno przypominało mi
zawsze iatarnie morską, stróżującą
nad krawędzią niebezpiecznej raiy.
Miidred wprawdzie zostawiła mi
swój adres, ałe zastrzegła, bym nie
przychodziła do niej, chyba wrazie
nagłacei potrzeby, pocześci dłatego.
by daisze stosunki pomiędzy nami
nie wzbudziły podejrzeń co do praw
dziwości iej zeznania, a poczęści, że
nie byłoby dobrze dia mnie, gdyby
mnie ntiąno za ..jedną z dziewczyn
Siostry Weroniki", takie bowiem by
ło jej imię zakonne.
Znałazłam się więc zupełnie osa
motniona.
Zapewne wieie podobnych mnie
samotnic błąkało się przedemną po
uiicach tego oibrzymiego miasta i błą
kać się będzie po mnie, gdy jednak
rozważam wszystkie okoiiczności
mego położenia, dochodzę do prze
konania. że pod wieiuwzgłędami by
ło ono zupełnie wyjątkowe i jedyne
w swoim rodzaju.
Nie mogłam przesiadywać ciągłe
w moim pokoju, gdzie, bądź co bądź,
najbezpieczniejsza się czułam, raz
dłatego. że takie bezczynne i wszel
kiego ruchu pozbawione życie, jak
moje, fatałnie oddziaływało na moje
zdrowie, a powtóre. że mogło się to
wydać podejrzanem moim współiokatorom. którzy codziennie wycho
dził! to na spacer, to za jakiemiś in
teresami.
Wychodziłam więc i ja. łecz za
wsze w śmierteinej trwodze, że mo
gę gdzieś niespodzianie natknąć się
na mego męża łub któcego z jego
przyjaciół. Nic też dziwnego, że ta
ciągła obawa, w połączeniu z bezce
lowością moich wycieczek, zmieniła
je w wyrafinowane katusze. Bo je

dyny ceł. jaki bym sobie znateźć mo
gła. przestał dła mnie istnieć. Oto,
od owej pamiętnej nocy na Zamku
Raa wmówiłam w siebie, że nie mam
prawa przestępu progu Świątyni
Pańskiej i zaprzestałam chodzie na
mszę i do spowiedzi.
W ten sposób minęło sześć ty
godni. długich, jak tyłeż wieków.
Nadchodziło Boże Narodzenie i pod
tchnieniem tego radosnego święta
nawet stary, posępny Londyn odmłodniał i powesełał.
Pewnego dnia nad wieczorem,
wracając do domu, ujrzałam przez
otwarte drzwi katołickiego kościoła
oświetioną rzęsiście boczną kapłicę,
a w niej woskową grupę, przedsta
wiającą Najświętszą Pannę z Dzie
ciątkiem w żłobku na sianie. Gro
mada obszarpanych dzieciaków przygłądała się temu, szepcąc pomiędzy
sobą, a zakrystyan w czerni potrzą
sał kinezami. by je utrzymać w ry
zie.
Przypomniał mi się Rzym i kłasztor. ałe przypomniał mi się także Ju
rek i to. co mówił na owym obiedzie,
wydanym na jego cześć, jak odprawiai nabożeństwo z towarzyszami
na podbiegunowem pustkowiu, by mu
się zdawać mogło, że nie są zupełnie
odcięci od cłirześciańskiego świata.
Może i teraz się to powtórzy,
myślałam. a myśłąc tak. postanowi
łam pójść na mszę w dzień Bożego
Narodzenia, by w ten sposób zespolić
się z Jurkiem.
Wieczór był mglisty i chłodny,
zciemniało się iuż na dobre, gdy od

strony Strandu wypadłą gromada
roznosiciełi wieczornych pism, wy
krzykujących na różne tony nazwy
swych dzienników.
Zazwyczaj nie zwracałam uwa
gi na te wrzaski, aie tym razem by
ło w nich coś. co spadło na mnie, jak
grom:
„DodateA nadztt.ycztwny. Zagi/Honc Scotta/"
Zdrętwiałam i stanęłam w miej
scu. jak wryta. Pubjiczność dokoła
mnie rozkupywała dodatki i ja chcia
łam uczynić to samo. Ałe nie mor
g!am dobyć głosu z krtani, i roznosi
cie) pobiegł daiej. krzycząc:
„DodalcA nadzwyczajny/ Zagi
niona Scotta/"
inni przełatywałi koło mnie z
tern samem strasznem wołaniem,
łecz ja nie śmiałam już zażądać
dziennika. Poprostu nie śmiałam.
Nie śmiałam zobaczyć tej okrutnej
prawdy, wydrukowanej czarne na
białem.
Zaczęłam tyłko iść spiesznie ku
domowi, a za mną. przedemną. z bo
ku ieciały, niby, furye. krzyki roznosicieli:
..DodalcA nadzwyczajny/ Zagi
niona Scolla/"
Nawpói żywa, iedwo trzymając
się na nogach, dopadłam drzwi pensyonatu i zadzwoniłam. Lecz, nim
loka jeżyk zdążył mi otworzyć, dwóch
roznosiciełi przebiegło przez skwer,
wrzeszcząc:
„DodaloA nadzwyczajny/ Zagi
niona Scolla/"
DCN.

Ado!f Nowaczyński.

Było to nad Bałtykiem.
(Bergsohn & Bergson).
Krotochwiła w 3-ch odsłonach.
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Grzwi szAiane z pratrej otwierają się
/' staje w /ach uradowany, pewny siebie
pan PapAind. Za nim z bezgranicznie
pogardliwa mina wysoAi oficer z monoAic?n w o/ca, von DonnersAarg.
Witzewitz i radca sAapiii s<c z boAa
i szepczą pomiędzy sobą; sa niepociesze
ni, przygnębieni.
PAN! LALA iocAnawszy sie z desperacyi, śmiało). Tak... Może być. Ten
kostyum był kupowany u Bergsohna w
Gdańsku ii/fonczniej. To jest madę in
German/
KSiĄŻĘ (zamyAajac aparat). Tjaja...
A widzi pani! Na aiso... Odgadłem...
(poAazujac aparatem na piaAat Knpferberg-Goid). O, widzi pani: KupferbergGoid to jest także szampan madę in Ger
man!... A przecież jabym nim nawet
stajni nie pozwoiił szorować!... (nastawia
znów aparat w stronę morza) nawet
stajni!...
PAN! LALA (nieporadnie, AgAa nie-
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śmiało). Tak... tak... zapewne... Być mo
że...
WiTZEWITZ (stanal taż oboA. pró
buje interweniować). Aie ten kostyum
zdaje sie bardzo wygodny do pływania...
KSiĄŻE (bagateiizujaco). Ech, pani
Karpińska pewnie nie pływa... Pani za
mizerna na to... za szczupła. Hę?...
PANi LALA (boieśnie). Tak jest!
Wasza Książęca M ość raczy ł odgadnąć.
Ja nie umiem pływać.
HUTTEN (u trącając się, energicz
nie). Aie jedna z pań podobno pływa po
mistrzowsku?... z pań z Warszawy...
KSłĄZĘ (zacieAawiohy). Aż po mi
strzowsku? Nanu!
KARPiŃSKA (przeAornie). A tak.
Całkiem po mistrzowsku (wsAazaje na
szybę).
Oto tam, pani Śiedzińskał...
O ta...
KSiĄŻĘ (bardzo zacieAawionył. Któ
ra to? która?
KARPIŃSKA (przychodząc do sie-

hic). O ta tutaj... teraz b)izko...b!ondynka\s czarnym kostyumie.
Zń;tcZ:^M^ru'n;sn'<3/?7'(;yci/;n//'cy
HUTTEN (patrząc za szyhe). Archi
tektur tadeHos!...
KSiĄŻE (dostrzegł wreszcie, z zoehw.rłem). Potz-Biitz! Sapristi! istotttie! Venus Kaiiipygos. Co za grzbiet
pyszny! Donnersburg! pan widzisz? A te
uda!
UZyso&i oficer kiwa głową, chrząknął.

MUTTEN
(poprawiając szyóko).
Tak, tak... uda... Udała si$! Ja... tę Sy
renę widziałem nawet pływającą!... Damen Meisterschaft!...
Książe Otto szyóko nastawia aparat
w stronę pani SłedzińskieJ za szyóą. Zia
łeś przerwał soóie poriretowanłe ksiecła
i /ta osoónej karcie teraz szyóko sz/tiraye
pa/ttaŚłettzi/tsAta.
WłLZLW/rż (do ^a^azAtegaJ. żdaje się, że ta dama brała gdzieś nawet na
grody.
RAKUZKi Uta&terayae znowu ołuc/ty?. O tak! Na różnych konkursach
takich! W Abbazyi, w Trouvi!łe, w Via
Reggio!
KSiĄŻE (podniecony, uradowany?.
Czy być może? Nawet w Yia-Reggio,
gdzie najiepsze pływaki z Europy! Aież
to niesłychane (totogrataye szyóko?. Ta
ka znakomitość! Eene Schwimm-Dusc!
! tutaj, w tym stawie dla kaczek?
MUTTEN (z zapałe/nj. O teraz, jak
stanęła! iormaitta Karyatyda! Selbst
wutidernsicitdiet-iundern!
WiTZEWiTZ (patrzae-z/taczaac/ta
Karpińską, z grymasem /itezajawo/enta/
Nie na mój smak ta dama... Zu vył
Fieisch fiat dat Bist! (machnął ręką?.
KSiĄŻE ttatogratayacj. Nie biuźnij,
Witzewitz! nie biuźnij! Popatrz na tę
muskulaturę!
HUTTEN. Muskulatur
egzempiarisz! Jakby z giyptoteki uciekła statua!...
A te bicepsy! Kollosal!...
WłTZEWłTZ (wzgardłłwie?. Nie mój
smak!... (popatrzył łapczywie na pauiąLałe). O, nie!
KSiĄŻE (z zar/twytern tło Llałłeua?.
A co?... Śliczne bicepsy!... Mógłby jej
pozazdrościć niejeden iejtnant z wasze
go garde-Regiment nr. 4.
RAKUZK1 (ucieszony?. To prawda!
To prawda. Haha!...
KSIĄŻE (tło Rukuzkiego, za/nyAayaf
aparat?. Szkoda tylko, że ani razu nie
stanęła habt-acht! front!... Ja już dawno
nie widziałem tak rasowej amazonki!
WłTZEWiTZ (zoguistem spojrzeuicm ku Rarpińs/nTyJ. Ja bo ośmielam
się znać samiczki o 50 procent apetyczniejsze!
KSłĄŻE. Przypuszczani, że ta da
ma musi i w tennis grać perickt... skoro
jest pierwszą pływaczką na Bałtyku...
PAN] LALA (pospiesznie). O nic,
proszę Waszej Książęcej Mości. Jeżeli
chodzi o tennisa, to najlepszą partnerką
jest tamta pani... (tys^azaye na morze)
o... która właśnie wychodzi z kąpieli...
(zuzdrośuie, z ironią?. PaniŚledzińska nie
złączyła znów w sobie wszystkich przy
miotów ideału kobiety...

KSIĄŻE

(z

żywem

przcyeeiem).

' idzie? gdzie? która?

WłTZEW iTZ (również z ironią). A co
do pływania to tu przecież mamy wła
ściwego championa Bałtyku (wskazuje
szpicrutą na stojącego spokojnie Papkint łą ) .

PANI LALA (wskazując Osięcin).
O ta... ta tutaj, pani idnowska... Już idzie
się ubierać... o... Otta gra słynnie na ca
łą Europę... Jużznikia...
KSłĄŻE (gorączkowo). Słynie na
catą Europę?... (odwraca sie) Linowska?
i nic o tem nie mówiliście mi?... Pfui
Bcibei...
RAKUZKi (skwapliwie). Jeżeii Wa
sza Książęca Mość życzy sobie, zaraz ją
tu poproszę.
KSIĄŻE (szyóko). Nadtiiriich Herr
Hofrath! w tejcitwiii!... Niech mi pan bez
niej nie wraca!...Seibstyestandiich!...
Raknzki wyóiega pospiesznie w łewo.
HUTTEN (już mocno uiezadowoiony, patrzy na zegarek w óransoietcer.
Na ja... Dochodzi pierwsza (zniecierpli
wiony, wskazuje na Papkiuda). Wasza
Książęca Mość raczył kazać wezwać tu
także tego pana...
KSiĄŻE (zdumiony, okeyrzał sic, zokaczył Papkindu, roześmiał sie). Tego?...
Potz!Biitz... A to co takiego?
PANł LALA (przekornie). O to jest
champion Bałtyku, który w maczu pły
wackim pobił marynarzy niemieckich!
NnHe!go)andzie...
Papkind kłania sic raz po raz, uśmieckayąe sic Jaknaysłodziey.
Ziutek
przesiał szkicować Śtedzińską, wraca do
portretowania.
WłTZEWiTZ (zkiiżył sic do Papkinda, osiro). SR! durchsG ottcsU nvorsictitigkeit Mensz gewordenes Vieh...
Yielantrop... K om m ath er!...
PAPKtND (zkiiżayąe sic z ukłona
mi). Majne pacztienje! Aia.ine pacztienje...
KSłĄŻE (zdumiony, podniecony). Na
Hcigoiandzie? łs doch ungiaubłich... Det
iutasoritun? Ta amfibia? (Już żuów szykko nustawia aparat).
HUTTEN (ostro do Papkiudc). Front
Fratzc!... U ntw ieheesttas?...
PAPKłND (uśmiechnięty, wesoły).
Papkind... Stienka Abramowicz Papkind...
KSiĄŻE (majstrując koło oparutuJ.
Papkind... Pap undKind... Famos! Ungiaubiich!... (do ffułteua). Cacao! notuj
hrabio!
HUTTEN (doPupkinda twardo). Utticpasst. Es wirt aHerjniidist geknypst...
KSiĄŻE (pyłująco, do fłuitcua).Eiti
Siave?
PAPKiND (szykko dorozuu/iewając
ste).

Da. da... sławiattiu...

U mnie maj

Vatcriand Litwa... Litauen...
ZiUTEK (wyrywa sie, do księcia).
La singe parie purfaiłemeuł poionais...
PAPKiND (uradowany, okejrzał sie).
i)a. da... patiymaju poinyś... Pan Kiełb
ma racyę...
KSiĄŻE (nastawiając aparat wprosi
naPapkinda). Aha... Tjaja... Aiadiaczego i^apkind, Papkind?...
PAPKtND (wraz uakicrayąc rezonu).
Jak już tiazywaii papę niego, proszę Ja
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śnie Wieimożnej Książęcej Mości /kłania
sie).
M?,t'soki oficer po ruz pierwszy par
sknął śmiechem. iU szysryspoJrzekna
niego. Znękano pa/;i Karpińska usunęła
H e m M o n a k o k . iRiizewitz, korzysta
jąc z tego, rokiycjkure wsposók demo,/słracyjny.
KSiĄŻE (wesoło). Na aiso!... A od
jak dawna pan Papkind nie cierpi już na
wodowstręt?... hę?...
PAPKiND (rezołułnie). Od dziecka
proszu Waszej Książęcej fitości. Mój papa. to on do końca życia jeszcze niebard z o iu b ia iw o d y iA ie to b y ia d a w n a g c neracya! Otcy! Bywsze iudi... Rcaki...
Moia gcneracya. to una na ziość otenm
bardzo, bardzo lubi wodę... Bada... Ja
mając dziesiatiiet pierwszy raz się ką
pał... Mając 12 !at. to jaże już drugi raz
kąpat. A mając szesnaście, ja już wziąi
pierwszy rekord! w Edymburgu!
HUTTEN. Co? W Szkocyi?
PAPKiND. Co jest w Szkocyi? Kto
mówi w Szkocyi? W naszym Edynbur
gu! Na Litwie!... Mając dziewiętnaście
to ja wziął drugą nagrodę w Binc! W19i!)
godu. t o i a wziął puiiar iiamcetini u
in Odessa...
KSłĄŻE (fotografując). Sction eriedigt... Aha. w Odesie!... Cacao! Notować!
(do Papkfndn) No. a to na Heigoiandzie?
PAPKtND (uradowany?. Na Heigoiandzie? To Wasza Książęca Mość już
w ie io te m ? ... No... no... Jest szię sław
nym! jest! co to gadać (yeszcziśmiriej.'.
Na Heigoiaudzie. to był mój Weit-Rekord! na trwałość.
KSIĄŻĘ (gorączkowo). Nami!... ja
ki?...
PAPKiND (powoli rozejrzawszy sic
dokoła). Cztery godziny... cztery go
dziny 53 minuty, 53 minuty, osiemnaście
sekund... (pauza, dnmnic) 5ó węzłów!...
Wśród oficerów zdumienie. Spojrzeli
p o s ^ m z /^ d o w w ^ m m w .
fzewitz przestał flirtować. Chwila ciszy.
KSłĄŻE (z adoracyą). Sacrebieu!
Donner und Doria! Himmei-Herzgott-Sakrament! 56 węzłów ( w y m ^ a d M r ^ c
serdecznie?. Famos!... Ichgratiihereihnen
(wyciągając papierośnice). Herriicii (czę
stując go papierosem?. Zigarrc geiatlicii!...
PAPKłND (Jeszcze popatrzy! dumnie
dokoła, wyciągną! reke do księcia, wziął
papieros, wstrząsnął kilkakrotnie kordyaluie ręką księcia?. Da. da... Meręis...
Mercis... Potemu było na distanc.iu, na distancju!... Stawało pięciu marynarzy
z yachtu cesarskiego /chowa papieros do
kieszeni).
KSIĄŻE (cały wsłuchany). Na... na...
S ^ m h M C ^ M n R ^ /D o n m ^ ^ w g
stanął z prawdj i patrzy weń z admiracyą. Witzewitz zapomniał całkiem o pani
Lali. Ziuiek przesiał rysować, słucha.
PAPKtND (powoli, cedząc).
Pobiedii
w siecti!so łiich g czu n d zajn ... Sto me
trów... minuta, i? i pót sekundy...
Jest kompletna cisza. Oficerowie po
wtarzają zdumieni.* 17 i pół! i7 i pół se
kundy. Na Na!
KSłĄŻE OTTO
(glehoko wzru
szony). Minuta, 17 i pół sekundy! Chapeaubas! Y oiiaunhoaim c. messicurs!
Koiiosaii!... Janzkntossa!!... Fabeihatt...

Wszyscy oficerowie ściskają kolejno
/ękeRupkindowi.

PAPKIND ( wzruszony ). Meręis.
Thank You! Meręis! Meręis IHąraszos!
KSIĄŻĘ (uroczyście?. Oto macie,
moi panowie! Oto diaczego dom Ocisenkirchen-Recklingshausen faworyzuje so
eminent diese Sorte von Semi-Mensciien!
Mintda, 17 i pó! sekundy! Donnersburg!
liasts gehórt?... Widzicie panowie teraz,
do czego mogą doprowadzić ci ludzie,
.ieżeii już zdolaii do tego rekordu zwy
ciężyć w sobie dziedziczne obciążenie
rydrofobią, rasową hydrofobią! (jeszcze
raz wyciąga rękę do Papkinda?. Ja gra
tuluję panu jeszcze raz mister Papkind!...
l'ie sind cin Schwimm-Carusn!
PAPKIND (wstrząsając dłonią księ
ciu swobodnie?. Proszę bardzo... Bardzo
proszę... Proszę się nic żenować! Wasza
Książęca Mość ma najkompletniejszą ra'.yę! Vous avcz raison... My, stawiani,
jesteśmy urodzonymi championami...
Witzewitz coią się już do Karpiń
skiej. Donnersburg mocno skrzywi? się,
ociera rękawiczkę chustką, poczem nanot zdejmuje rękawiczkę, cńowa?.
PAPKIND fcoraz swobodnie/, już op a r is ię o s id i? . A na pływaka to się
trzeba tak samo .iuż urodzić, jak trzeba
być urodzonym z natury pianistą, cohy

liyć championem fortepianu! (proiekcyjnie) Wasza Książęca Mość ponimajet?...
serstatiden?hę?...
KSIĄŻĘ. Ja, ja! Janz ihrer Meinung! (wesoło?. Kto niby się jeszcze nie
urodził, ten nie może principiei!... Ja... ja...
JJutten już od ekwiii nieco ziry/owan.s'. krzywi? się z obrzydzenia w nłemłł <s ń r u y . sposób, w w M d c w z ń d m ^ r ^ ę
/żonncrsi?nrga i coś się narudzują. Teraz
w n ic iiio b o jis ia ia o b o k .

PAPKIND Cnie słuchając go, swobod
nie). I w tern trzciia. proszę ja Waszej
Książęcej Mości, słuchać śiepo swojego
istinnego instynktu, swojego zwierzyneego instynktu! (swobodnie słęro-parł). Nie!
rozum, niet intelekt! Na to wsio napiewat!... (macha rękami dokoia?. A iustynkt... (szeroko). Mnie, trzeba to wie
dzieć W aszej Książęcej Mości, rozum mó
wił: Papkind gołubczyk! nic idź ty w
wodu! No intuicion, instynkt, to on mi
mówił ganz vis-a-vis: „trenuj się w wo
dzie, Papkind! choć się boisz, nie bój
się vody! Twoja karyera. to iest ino
wodny element! Wasserejement! Ty w
wndu możesz zrobić interes!... business!...
Pauimaietie, Wasza Książęca Mość?..
KSIĄŻĘ OTTO (siueba bardzo cicrpku ic. zmrnży? fyiko .jedno oko i powoi?
zapała papierosa?. Ja... Sehen Se... schen
Sc!... So... so...
DONNERSBURO (kładąc rękę cięż
ko na ramienia Papkinda). Sciion je]:uc])!Quatsch!drecketer(ockr)'pnięi.ym
głosem, ostro?. Kann schon Mau! Iiatten!
Zamałczi Antrnpoida!...
Papkind ickko się spłoszy?, skaki,
aie wraz odsanął się i odzyskuje rezon.
PAPKIND (łmpertynencko). Co !iędzie? Ja taki jeszcze n!e okończył resu
me. gaspadin adiutant!
Donnersburg zasłonił sobą Papkinda.
HUTTEN (pałrzac na godzinę, do
księcia?. Ośmielani się zwrócić uwagę,

że dochodzi godzina pierwsza

(półgło

sem?. Fiir tiese Weitjegeiiden wyrt schon
bisken zu syl denk ych?...

KSIĄŻĘ (macknąwszy ręka?. Noch
een bisken! Lassens noch! Det Troiiei
scIiwatztdociiuitradroHich.
W? drzwńtck z prawe? stuie niespo
dziewanie pani Jinowska z kapeluszem
irakic/ąteniSoH -au-rękn, z m o k rim ije szcze w/osami. Za ,a'a zziojiiii.c, spoco/iy
radca Paknzki.
KStĄŻĘ (do Papkinda iuskawie?.
Na a!so!... Więc tak radziła panu intuicya?... Dobrze radziła?...
Rakuzkł zbliża się z panią Janowską.
PAPKIND (kiwa giową, nabrawszy
znów oiacky). Dada.. .da... tntuicya!
Tolko intuicya...
KSIĄŻĘ (innyn, łonem?. No, a inne
sports', jak?H ę?... Tennis pan Papkind
egzekwuje?
PAPKIND (jakby nie dosłyszał,
drwiąco). Czto takoie? Tennis?
RAKUZKI (cbcąc zwrócić nwagę
księcia, wskazuje ręką na panią Janow
ską?. Oto więc proszę Waszej...
KSIĄŻĘ (do Papkinda grzecznie).
Ja... .ia!... Tennis.
PAPKIND
(rozejrzał się dokoia
wzgardliwie?. Tennis u monit?... Nic.
Tennis to ja ostawiaiu anaifabetom spor
tu! subiektom od Bergsohna z Gdańska,
polskim daniom z Warszawy... To nic
maibussiness...
Konsicrnacya na caicj linii. Oficero
wie spoirzeti po sobie przerażeni i wprosi
bezradni.
KSiĄŻĘ OTTO 29 (zbfadf ickko,
zmarszczy? się, chrząknął, poprawia so
bie mnndar, z uśmieebem?. Nr sctiau.
schau!... Droiiiche Bestie... Spassicii...
Janz spassicii! (do oficerów sziywnie?.
Aber schon ertedicbt (odwraca się do Raknzkięgo, z wymuszoną swobodą?. A to
łapani, zdaic się?
Oficerowie zasioniii sobą szybko
Papkinda.
DONNERSBURO (syknął przez zę
by). Abzuch Canalie! (wskazał na drzw:
złcwci). Paszo! won lid!
UUTTEN (wściekły). Marsz von
hier! (zamachnął szpicrutą). Weg... mit
T irH aniadiyas.
PAPKIND (zbładł, zgłupiał doszczętnie. siracił odraza całą arogancyę, skur
czył się, zmałał, jeszcze raz próbuje posiawić się?. Nu, cztoż będzie? Co się sta
ło?... (aie cofa się ku drzwiom z prawej).
WITZEWITZ (przez zęby). Raus
sztinketes Ass tu!... Raus!... Mach tas tus
uciterkommst...
RAKUZKI (riiwnoczcśme do księcia).
Tak proszę Wasze! Książęcej Mości...
Otóż właśnie pani Linowska, która wy
grała w zeszłym roku wUaden-Badcn!
Pani J.inowska zarumieniona, aie rezoiuina, kłania się.
KSIĄŻĘ OTTO (wzruszony). Ależ
widzę... Poznaję... Zaraz poznałem. Damen-Mcisterschaft... Pamiętam pani foto
grafię w Sport-zeitung... Doskonałe pa
miętam. Wyciąłem ją sobie (wyciąga do
niej rękę serdecznie?.
Papkind wreszcie straciwszy wszciką nadzieję, pomyka skubmy do drzwi
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z iewri D orn i sb,;rg posiąpji jeszcze za
nim ze irzy kroki; łupnął nogą, świsnął
szpiernią.
PAPKIND. I am sony... Tak ska
zał! Niczewos... Winowat... Pardons..
Excusc!
Zinłek, kióry obserwował io wszystko, parsknął sobie iernz wesfd.rm ś,nieckem.
UZiizewiiz wraeu zu<iw nałogowo do
zignorowanej pani Laii.
Rakuzkł siaje prz,v J-inowskiej. rozprołuieuiou.r, szrzęśiiw.s'.
LiNOWSKA (snąć pockiebiio jej?.
O to dla mnie zaszczyt nielada! Dziękuję
Waszej Książęcej Mości.
KSIĄŻĘ (już z całym in:peiem zainłeresowania). Nigdy nie przypuszczałem,
żc panią wogóle kiedy będę miał okazyę
poznać! To prawdziwie szczęśiiwy dzień
dia mnie! Janz himmłisch... janz himmlisch!...
LtNOWSKA (z naiurainym wdzię
kiem?. Ja też słyszałam znowu, że W a
sza Książęca Mość gra doskonaie...
KSIĄŻĘ (skromnie). Ja? O tak so
bie... passabci... Smcszuję jako tako!...
Trenuję się czwarty rok... Jakie pani ma
rakety? (wyciąga rękę po rakeię?.
LINOWSKA (oddając 29-iemu rakieię). Dooherty. proszę Waszej Książęcej
Mości. Zawsze gram tytko Doohertami!
KSIĄŻE (odeicknąi, wesoło?. Ną
also! Gottseidank... Reicend... Ja tak
samo. A iuż się obawiałem, że panią tu
namów iii na nasze Schiezyiigicry (oglą
da rakietę). Janz smart... janz smart...
Sport artike! madę iu Germany totande*
ta... pfuiD cibciiW iem ecncus?
HUTTEN błiajac widoczm oznaki
zuieeier/iiwicuia, zm iw ostruiaeyjuicpopairzyinazcgarek). Ja... ja...
"LINOWSKA. O tak! Istotnie!...Ma
W asza Książęca Mość racyę. Jabymnie
potrafiła nawet lia]bwntejowaćniemiec' a
rai-etą.

KSIĄŻĘ OTTO (machając rakietą).
Praw d a ? J a ta k x c .ia także... (nagie roz
promieniony, jakby mu jakiś pomysi zaświiai w głowie). Tjaja... Pozwoli łas
kawa pani! Ja mam pewną ideę (oddaje
jej rakieię? son Huttcn! my mamy teraz
Kino?,Tak?...
HUTTPN (stając w pozycyi). Tak
proszę Waszci Książęcej Mości... Punkt
pierwsza... Potem Kasino.
KSIĄŻĘ OTTO. Aha!... Soso... A co
w Kinie?
HUTTEN (ezyiając z noiainika?.
..W jaskiniopiumistów". ..Ścięta głowa
w brzuchu wulkanu". ..Siub Asty Nielsen
z Maxcm Linderem w katedrze św. Piotra i Pawła w Rzymie" i „Jego Cesarska
W ość Wiihetm i! zwiedza Menażcryę
Hageui-ecka w Hamburgu.
KSIĄŻĘ OTTO. Na aiso Kindcrc)icn!io nic ciekawego... Ciągic to sa
mo! zum W ałm sinnichw crdcn... (ener
gicznie?. Ja dzisiaj rezy g n u jęiz jaskini
opiumistów iz b r/u o h a w n ik a n u (ener
gicznie do Linowskiej?. I ia mam do
łaskaw ej pani wielką, ss ietką prośbę...
JJuiłen i Donnersburg,

zdziwieni

i

znimierpiiwieui, pairzą ło na siebie, io
na księcia.
LINOWSKA (zdumioną?. A!cż pro-

szę W aszej Książęcej Mości! O cóż
idzie?
KSIĄŻĘ (prżymiidjąco). Niech mi
pani zrobi jedąą wieiką łaskę... jeden
wieiki zaszczyt i niebywałą przyjemność!
Niech mi pani nie odmówi tego!... (od
wrócił się i zrobił Już dwa hrohi w hłerunhu drzwi z prawd/, do 7^a&az%iego).
A Herr Hofrat, niech moją prośbę do
madame Linowskiej zaproteguje...
RAKUZKł fzaam&arasowany, uniżenłe). Aież proszę Waszej Książęcej Mo
ści! Natura!nie! Przecież nie zachodzi
żadna przeszkoda.
KSiĄŻĘ (do Linowshie/ poważnie),
ł ja tak myśię... Tak... ! ja panią bardzo
proszę (pochyiii się, całuje Lłnowshą w
ręhę). Ja panią bardzo prbszę o jedną
partyę tennisa... Teraz zaraz!... Dobrze?...
Ra%az%i hiwa pospiesznie głowa do
LinowshieJ, zachęcając, by się zgodziła.
LINOWSKA (mocno zarumieniona,
spojrzała na zegarek w bransołetce skó
rzane/'). Teraz? Zaraz teraz?... Kiedy ja
nie wiem, jak ja jestem z Czasem...
RAKUZKł (po&iadt, zaniepokojony,
patrzy na nia Magainie). Pani złota!
Przecież chwiię czasu pani znajdzie!
kwadransik...
KSIĄŻĘ. Króciutką, partyjkę... o
Cztery gemy! Uo o trzy gemy... przynaj
mniej!... Niech mi pani to zrobi!
LINOWSKA (do Rcknzkiego). Ależ
i owszem... (zażenowana nieco). Tylko...
tylko ja o tej godzinie właśnie... (do księ
cia). Bo ja mam małą dziecinę...
KSIĄŻĘ. Hab nyszt dajegen! Nyszt
dajegen... Baby będzie się przypatry
wało...

LINOWSKA. Ach nie! To jest bar
dzo małe jeszcze. Trzeci miesiączek... No
i ja sama właściwie... tego... zwykłe
o tym czasie punktuatnie dostaje...
KSIĄŻĘ (ucieszony). Reicend!... Zu
reicend!... Riihrend! Einfach riihrend!
Ato s.częśliwe małe Baby! Hu to doro
słych musi mu zazdrościć! O Gottogottogott!... No, a!e raz przecież można spó
źnić się... Baby tytko nabierze apetytu!
Będzie potem wie eine hydrauiische Pumpe... A ja, widzi kochana pani, mam już
jutro manewry dwóch korpusów! Tyie
sztrapaców! Tyie pracy! komedyi! Niech
mam to miłe wspomnienie, żem grał z
championem z Baden-Baden.
LINOWSKA. Ależ owszem. Proszę ..
Pół godziny mogę W aszej Książęcej Mo
ści poświęcić. Tytko się spieszmy... (idzie
pierwsza
energicznym krokiem
ku
drzwiom z prawej).
KSIĄŻĘ (uradowany, chwyia Ja za
rękę, ściska). Dziękuję! Tysiąc razy dzię
kuję. Zu jiitig! zu nett... (do Wiizewi(za). Witzewitz... pan grasz z nami...
(zapominając o wszystkiem). Co za
szczęśliwy przypadek... Prachtyoli... Famos (do oficerów). Nanu Kinderchen!
Jetzt gehts ios... (szybkim krokiem
zmierza za pania Linowska).
W szyscy wsiali i składaJa głębokie
ukłony. W iizewiiz pospiesznie pożegnał
się z całkowicie poniechaną pania Kar
pińska* Donnersburg i Poradowsky ida
tuż za nim. Rakuzki z kapeluszem w rę
ku otwiera szeroko drzwi szkłane.
Ziuiek obrażony, zapomniany, ani
drgnął,* siedzi dalej i mału/e.

Dokoła Guckkasienu słychać okrzy
ki i ryki.* Hoch! Hóch! Hurra!! Orkie
stra gra drugi hymn narodowy „Gelsen
kirchen iiber ałłes". Zbity tłum golców
i nagusów w kostyurnach stanął u śzkianej ściany, przyiepiając wprost twarze
do szyb. Połicyant zarył się w piasku
i salutuje.
KSIĄŻĘ OTTO 29 (zatrzymał się Je
szcze przy drzwiach i do radcy, serdecz
nie). Aha... Herr Hoirath... Dowidzenia
ż panem!... Dziękuję mu za madame Linowski bardzo!... za protekcyę... Habdank!... Habdank!... Dzisiaj wieczorem
po tej partyi będę mógł sobie śmiało po
wiedzieć... jak ten rzymski Cesar: Diem...
Diem... tego... no... (podaję mu rękę).
Diem schon eriedigt!...
RAKUZKI (podpowiadając), non perdidi... (kłania się głęboko). I ja także...
KSIĄŻĘ OTTO. Na also! Zu charmant! zu charmant!... Au revoir... Mo*
rjen! Sie Hąbsburg-Kariatide! Hehehe!...
(wychodząc). Ade... (salutuje).
Kurtyna wolno spada).
-------------
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MARYA ZYGNERSKA
Warszawa, Ś-to Krzyska Mi 14, róg Włodzimierskiej.

Tei. 287-88.

V. Jankowski i S=
Warszawa, Marszałkowska )30.
T e le fo n
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Dostać można w [epszych
składach zegarmistrzowskich
w Warszawie.

PATENTOWANE
METALE
ROZCiĄGANE ORAZ PRĘTY, STALOWE DO
W SZYSTK łCH
ROBOT
BUDOWLA
NYCH. JAK: DACHY. S U F łT Y . Ś C ,A NY DZłAŁOW E, STROPY BETONOWE.
PR Z E PłER Z E N łA WEWNĘTRZNE , P 0 KRYCłA ZEWNĘTRZNE BUDYNKÓW
DREWNtANYCH.

!

. APARAT ELEKTRYCZNY 00 OEPtLACYł WtOSÓW.
^Firm aL . M. BAGIŃSKI dokonała

Konstrukcye łekkie i ogniotrwałe.
POSADZK! DĘBOW EZ KLEPEK łTA FL ł
KRAiOWEGO WYROBU W GATUNKU
WYBOROWYM PO CENACH NAJN łŻ-

i
s;towywania.

Zakłatt Oekoracyjno-Tapicerski i Stolarski

a. sinóMMa

Koazt jego 5 rb., w ^pszym

łgatunku 8 rb. Z zamówieniami
L. M . B a g iń sk ie g o ^ R y g a 40, u l. R om anow ska

" '^ ^ ' 2 9 - 9 9 . ' ° -

—

Drukowano farbą z fabryki W. Karpińskiego i W. Lepperta, w Warszawie.
16
Kłisze i druk wykonane w Zakładach Grancznych T^w. Akc. 8. Orgetbranda S ów.
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