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Wszetkłe prawa autor
skie i wydawców za
strzeżone.

P o w ieść z o b ceg o życia.

Baron de Dambriers z powagą
Deriac jechał na wypoczynek po
4 bystro spogląda! na obie panie,
trudach sezonu i oo pewnych dość
przechodzące koło niego przez bi przykrych kompiikacyach, od któ
bliotekę. a kiedy iuż znikły, uśmie rych wskazanem było oddzieiić się
chnął sie dobrodusznie i rzek!:
cała szerokością oceanu.
— Nieszczęsna.
niepocieszona
— Mój drogi, zdarza sie i mnie,
wdowa! Urządził ią nieboszczyk na
że musze brać nogi za pas i dymać
całe życie. Nikt tak. jak ona. nie drży
z Paryża na- parć miesięcy. W ja
' o swoje półtora tniiiarda. Doprawdy, kich ja opałach bywałem! A nazy
szczerze ci mówię, siary, woię ja wasz mnie filistrem. Obai życie spę
swój ios.
dzamy w waice. obai łamiemy pra
— Wierzę ci bardzo. Tytko wo.
średnia fortuna daie spokój i to. co
— Prawo... Jedyne prawo pie
nazywaia szczęściem. A jak kto niądza iest to — posiddać go. Jakieprzez całe życie ciężko pracuje i do mi drogami? Pytanie zbyteczne i ró
robi się tam wreszcie paru mitioni- wnie niepotrzebnie, jak to. na co się
ków. ceni to stokrotnie i. poważnie zwvkie pieniądze wydaie. Biiet ty
rzecz biorąc. czuje swoje bogactwo,
siąc frankowy, który świat obejdzie,
a więc w istocie iest bogatszym od zanim się znajdzie w moich rękach,
tamtych.
iest zawsze dziewiczy. Jego iogika
— To też mnie w życiu nie idzie jest niezłomna i na tci iogice. wieo nic więcej, jeno o owe minimum rzai mi. cały świat stoi w swoiei pra
tudzkiego życia. Kiedy dojdę do te wdziwej istocie. W naszej kuiturze,
go — stop! Wypoczywam, używam. która nie opiera sic na brutatnei siie
— No. a kiedyż?
pięści, jak w czasach pierwotnych,
— Jak wrócę z Ameryki, będę nie na reiigii. co dawno iuż minęło,
miał dość A ty?
i nie na cnocie. — cze^o nigdy nie
— Miałbym iuż o tej porze wię było—aie na pieniądzu, człowiek za
cej. niżbym chciał. Aie właśnie w czyna bvć człowiekiem dopiero w
tych czasach, dyabeinic nie udała mj momencie posiadania w garści pie
sie pewna doniosła operacya. Ty to niądza. I traci wszystkie iudzkie pra
sobie spokojnie bez żadnego ryzyka wa z chwila, kiedy, dajmy na to.
składasz tysiąc do tysiąca, krok za zgubi swoic pieniądze. Jego prawa
krokiem, codziennie, systematycznie. automatycznie, aie reatnie. nieodwoA ia staczam wielkie bitwy, gdzie się łatnie i bez żadnych iegainych forstawia wszystko na kartę. Ma się od- matności przechodzą na szczęśiiwerazu bardzo dużo, aibo nic. No — i go znaiazcę. tub na tego, który, po
ciągłe niebezpieczeństwa i wieikie wiedzmy poprostu. okradnie go na
uiicy. iub oszuka na giełdzie, i dla
koszty...
Derjac-ojciec tym razem już tego to. bez frazesu z anarchistycz
nie maskował się przed starym ko nej płytkiej mądrości, aie szczerze
legą. Zetknąwszy sie ze sobą na i poprostu odpowiem ci. że ia. ła
..At)antic'u". rozgadali się. lody zo miąc prawo pozoru i obłudy, prze
stały złamane. Mało o sobie opowia strzegam istotnego prawa dzisiejszej
dał. właściwie nie powiedział nic o- judzkości. Jestem tego prawa naikreśioncgo. ale dał do zrozumienia, czystszem wciejeniem.
że jego zawód i cały tryb jego 'ży
- - Przyznaie ci racye — przy
cia domaga sie bezwzględnej dy- twierdził z powaga Dambriers. uskrecyi. Przyjacici nic nastawał. bo śmiechaiac sie od niechcenia.
iuż wiedział, o co tu chodzi.
— Ty. mói drogi, jesteś ieszcze
ŚWłAT.
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typem nieznanym. Ty. w przeważnej
swoiei części, pozostajesz nadai
zwyczajnym, uczciwym spekuiantem. W istocie szanujesz prawo, nietylko z obawy, ale i z przekonania.
Co najwyżej, zdarza ci sie. zresztą
często, a może nawet codziennie,
przekraczać pewne drobne przepisy.
To nic nic znaczy, na podobne nad
użycia pozwala sobie naiioiatniejszy
obywatei. Dlatego też w duszy czuiesz do mnie odrazę i nazywasz mnie
..rabusiem". Mniejsza o to. nie będę
się spierał o taka iub inna nazwę dia
moiego zawodu. Nigdy mi nie zateżało na stroieniu sie w cnotę iub w
doktrynę. Nie jestem anarchistaSpołeczeństwa nie zaskarżam przed
mytem jakiejś ideainci sorawiediiwości. nie mszczę sie. nie wytykam, rabuiac. nowych dróg. Poprostu. iak
prawy syn swoiei epoki. żvie w zgo
dzie z duchem czasu, a cała moja oryginainość potęga tytko na tern, że
owego ducha rozbieram z uroczy
stych. pontyfikainych szat, w któ
rych mądrzy tego świata okazują go
milionom nędzarzy. Prawo... Bóg
minorum gentium! Kodeks karny...
Liturgia nowoczesna! Dzisiaj kapła
nami indu sa poiicyanci. Z prawem
kryminainem w ręku, z kaidankami
w kieszeni każa na wszystkich uiicach o świętości pracy, o obowiąz
ku cnoty. Aie my wiemy, co o tern
myśia i wiedza prawdziwi augurowie
tam. za wielkim ołtarzem.
— Praca. A jednak, mój drogi,
i my obaj pracujemy ciężko...
— Nic! My zdobywamy. My
bierzemy łup wojenny, gotowe bo
gactwo. Nasza praca — to odwaga,
niebezpieczeństwo i trud wojny.
My jesteśmy, jak rycerze. Nie śmiej
sie. Dambriers! Ja zawsze będę po
nad tłumem, nigdy się jeszcze nie
zniżyłem do pracy i nie poniżę się
do samego końca. Do tego sa na
świecie stada wołów roboczych, łu
dzi bez mózgów i bez odwagi. Tych
nam nigdy nie zabraknie, począw
szy od kaznodziejów z przekonania
i najętych prawodawców aż do
tych najostatnicjszych. co życie
spędzają po fabrykach, po kopal
niach, na roii. co tu na statku pata

nam pod kotłami, usługują do stołu
i uprzątają po nas pomyje. Mv o
tej porze, zdobywszy już w każdym
razie cośkolwiek, jesteśmy równi
najtęższym bogaczom. Naicżymy do
szczytów świata, tylko jesteśmy od
nich i mądrzejsi i szczęśliwsi, a na
wet o wiele bogatsi.
— Mój drogi — ja tam robię
swoje i nie skarżę się nigdy. Lubię
swoje życie. Aie przyznaj, że wolałbyś przyjść do gotowego i używać.
— Używać... Najtrudniejsza to
umiejętność. Nie wiem, czybym po
trafił. Ja potrzebuję zużywać ogrom
energii — w tern moja radość. 0cieram się dość często o bardzo bo
gatych łudzi wszeikich narodowo
ści. a nie znalazłem jeszcze takiego,
któryby opanował sztukę używania.
Nudzą się śmiertełnie. Robią to i owo. tyie. że z musu. Duży majątek
wymaga olbrzymiej wyobraźni, fantazyi twórczej i kołosałnego zdrowianerwowego.Przecież. Dambricrs,
oni jedzą i piją to. co i my — pra
wie wszystko z normainego użycia
jest im i nam dostępne. Woino im
płacić sto dołarów za to samo, za
co my dajemy jedną sztukę złota,
ałe przecie to nonsens. Najbardziej
wyrafinowanemu światowcowi w /starczy porządna kajuta pierwszej
kłasy. Własne apartamenty na sześć
dni — to już wymysł towarzystw okrętowych dla obdzierania głupich
i zabogatych. Nadzwyczajne pocią
gi — no każdemu dobrze w swoim
przedziale slepingu...
Baron de Dambriers śmiał się
serdecznie.
— No. a co?
— Dajno spokój tej materyi. bo
to już nie twój wydział. Mnie się py
taj o używanie! Tyś był zawsze pro
stakiem. że tak powiem, spartańską
niezepsutą naturą. I skądże tv mo
żesz wiedzieć cośkołwick o rozko
szach życia?
ł baron z łubością zapałiwszy
cygaro, zaczał rozwodzić się szero
ko nad kuiturą używania i rozkoszy.
Mówił z namaszczeniem, iak profe
sor. iub kapłan.
— ...łch rozkosz zaczyna się już
bodaj od samego odgrodzenia siebie
od łudzi pospolitych. Nadzwyczajny
pociąg, osobiste apartamenty na pa
rowcu. zajmowanie całego piętra po
hotelach -— to iedynie środek do uwolnicnia się od tłumu. Nie masz
pojęcia, jak oni się brzydzą hołotą
i oczywiście, już nie olebsem. nic lu
dem roboczym, ale tym zamożnym
i bogatym motłochem. który ieździ
i zapełnia swoim zgiełkiem wszyst
kie środowiska starego i nowego
świata. Oni chcą być — między so
bą. Hoduje sic od naszych czasów
nowa rasa ludzka. W najbardziej
demokratycznem ze społeczeństw
odrodziła się idea dumy królewskiej,
żądza ponadludzkiego przywileju.
Przyznać należy, że jest ro myśl
bardziej uzasadniona, niż przesta
rzałe dynastyczne ..z bożej łaski",
lub prawo błękitnej krwi, obnoszone

jeszcze przez arystokracyę. iak sta
rodawne ubranie. Otóż dopiero na
tern tle rozważać należy ich ..sza
leństwa" i ..wynaturzenia". Inaczej
wpadniemy w same nieporozumie
nia. Ja z góry przyznaję im prawo
do deptania wszelkich praw, pisa
nych i tak zwanych moralnych, o
których każdy ma wiedzieć pod utratą zbawienia.
— No. na podobne deptanie po
zwalam sobie i ja. ile razy mi się to
nodoba!
— Nie. mój drogi. Ty sobie wy
kradasz to prawo, a jeżeli wolisz, to
powiem, że o nie walczysz z bronią
w ręku, ponosząc wszelkie niebez
pieczeństwa. co chwila ryzykując
wszystko. Tamci mają to bez żad
nych przeszkód, jako rzecz im na
leżną. a cały świat, każdy i wszyscy
ułatwiają im to na wyścigi, uprze
dzając ich wszelkie chęci. Ty się do
rabiasz ciężko, w trudzie całego ży
cia — oni nie wiedzą i nie mają Po
jęcia o tern, co to iest przymus, za
to dobrze znaia tajemnice rozkoszy
i używania, o czem ty znowu wiesz
tak niewiele... Inna rzecz, iż rzadko
który potrafi utrzymać równowagę
w tern prawdziwie nadludzkiem ży
ciu. Prawdę powiedziałeś, trudną
sztuką iest używanie. Ale przecie
nie wszyscy tam ieszcze sa neura
stenikami. Tworzy się nowa gałaź
wiedzy — na usługi bogactwa. liygiena rozkoszy, czy jak tam... Wie
dzą z doświadczenia lekarze specyaliści od ciała i duszy — ciała i du
szy ich. nadludzi. A wobec tych no
woczesnych
eskuiapów,
lekarze
zwyczajni będą sobie zwyczajnymi
weterynarzami od pospolitej hoło
ty ludzkiej — jak my z,tobą, iadąc
oto ze wszelkiemi wygodami pierw
szą klasą.
— Czy może i ty. Rambriers.
jesteś takim T^arzem? Obawiam się.
że nie dowieziesz żywego swego pacyenta, owego czarnego zdechlaka.
Żle go leczyłeś...
— O nie! To zwyczajna ofiara,
którą doję już od roku. Paryż go
zjadł.
— I jego pieniądze...
— Mój drogi...
Zrujnowałem
już niejednego, aie na tych niektó
rych z Ameryki niema żadnego spo
sobu. Tym nie mogą dać rady ani
nasze kobiety, ani żadne szaleństwa,
ani nawet ludzie tej miary, co baron
de Dambriers. Niewyczerpane po
kłady banknotów! Z olimpijskim
spokojem, z nadludzkiem lekcewa
żeniem trwonią sumy przeogromne.
To odurza, obezwładnia, a nawet,
powiem ci. boli. Boć człowiek zżył
się z szacunkiem dla grosza, przy
wykł liczyć, oceniać — jeden na
franki, inny na ludwiki, inny wresz
cie bodai na tysiące. Ale ciskać pie
niędzmi. iak piaskiem... Nie. drogi
przyjacielu, patrząc na to zblizka.
trzeba mieć bardzo mocne nerwy!
— Tak czynią tylko neuraste
nicy. no. albo bardzo młodzi spad
kobiercy. Ludzie poważni i rozum
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ni powinni — po pewnych doświad
czeniach — owładnąć sobą i swojem
bogactwem. Inaczej, owe sfery by
łyby olbrzymim domem waryatów!
— A właśnie tak iest! Mówimy
o używaniu bogactwa, o rozkoszach
życia, a nic o pracy milionów, ani o
ludziach, którzy kicruią życiem ekonomicznem. Tamci mają też swoje
kłopoty, tamtym również robi się już
za ciasno na świecie. Ałe w tych
sprawach problemem najpilniejszym
naszej epoki iest wychowanie psy
chiczne warstwy naczelnej, uzbroje
nie jej w środki opanowania własnej
potęgi. Świat bardzo się stara, aże
by im na niczem nie zbywało.
Wszystko gotowe im służyć. Ale
..wszystko" to dużo, zawiele na si
ły ludzkie. Zaledwie wyjątkowo wiel
kie charaktery zdołają się dobrowol
nie ograniczyć, wykreślić sobie wła
sną drogę wśród potworności owej
puszczy dziewiczej, jaką jest ich ba
jeczne bogactwo. Duszą ich trujące
opary złota. Gnębi nieprzebrana gę
stwa pokus, wrażeń i wszelkich roz
koszy świata, z których każde za
spokoić mogą łatwo i natychmiast
po zażądaniu. Ja. stary znawca tych
spraw, mógłbym spisać mnogie ży
woty owych półbogów, owych mę
czenników złota. Byłby to zaiste liber gomorrhianus naszych czasów!
Po paru latach nieopatrznej młodo
ści — która i tam zresztą jest mło
dością — ogarnia każdego śmiertel
na niemoc wyczerpania, śmiertelna
nuda. Na to już niema lekarstwa...
A ty z czego się tu śmiejesz?
Dambriers przerwał swoją ty
radę i spojrzał surowo na przyjacie
la. Derjac poklepał go dobrodusznie
po kolanie, ale oczy jego szydziły.
— Biadasz nad nimi, jakby było
twojem powołaniem ucieranie łez
ludzkiej niedoli. Co cię to obchodzi?
Żyj i pluj sobie na nich!
— O. współczucia dla nich nie
żywię, byłoby to już nazbyt śmiesz
ne. Ale iako człowiek inteligentny i
potrosze filozof, muszę przecież za
stanowić się nad tern, dokąd idzie
my. Przyszłość! Te zjawiska mnie
niepokoją; powiedziałbym nawet:
trwożą. Nie mogę żyć bez perspek
tywy na przyszłość.
Deriac rechotał w najłepsze.
Baron de Dambriers przybrał na
siebie wyraz obrazy, przepełnionej
najbardziej arystokratyczna godno
ścią. Była to iego maska niejako urzędowa. przywdziewana w chwi
lach niemiłych, w wypadkach ostrzejszych nieporozumień z klien
tami. kiedy mówiono mu w żywe oczy: ..ty złodzieju, bandyto, łajda
ku". kiedy go wyrzucano za drzwi
przez tokajów.
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Rozdział LXXV.
Gdym wchodziła na gore. trzy
mając sic poręczy i dysząc ciężko,
usłyszałam urywek rozmowy stare
go pułkownika i staruszka z brodą,
którzy staii przy drzwiach jadalnego
pokoiu:
— Okręt tei eksoedycyi do bie
guna południowego
nazywał się
..Scotia"?
— O iie sobie przypominam, to
tak.
— Trzeba się dowiedzieć. Poślijmy Johna no gazetę.
— Tak. bo. ostatecznie, mogą
być dwa statki tei samej nazwy.
Serce drgnęło mi nadzieją, a że
właśnie zadzwoniono na herbatę,
więc, zdjąwszy czemprędzej kape
lusz i płaszcz, zeszłam na dół. by się
czegoś dowiedzieć.
Jakoż trafiłdm na chwiię. kiedy
pułkownik rozwijał gazetę.
— Aha. iest!—mówił.—„Strasz
na polarna katastrofa!"
Usiadłam na swojem miejscu,
obok starej aktorki, a pułkownik,
trzymając gazetę na długość ramie
nia. odrazu zaczął czytać:
„Teiegramy z Nowej Zełandyi
donoszą o znalezieniu okrętowych
szczątków, pływających po Antarktycznem morzu. Są to odłamki bor
ta. szczątki ładunku i tył łodzi z na
pisem „Sco#a".
„Zachodzi poważna obawa, że
szczątki te należą do Skunera *) pod
biegunowej ekspedycyi. który opu
ścił Akarso przed kliku tygodniami,
a rodzaj ich (jako niezbędnych okrę
towych składników) nasuwa przy
puszczenie. że sam statek musiał za
tonąć".
— No. no. — rzekł brodaty sta
ruszek. z ustami, pełnemi chteba z
masłem.
Pokój kręcił się wraz ze mną.
Pociemniało mi w oczach.
„Oczywiście, nie można twier
dzić stanowczo, że Scofm poszła na
dno. iub też. że członkowie ekspedy
cyi nie zdołali się uratować, fakt
jednak, że owe szczątki pokryte są
wiejkiemi odłamami jodu, zdaic się
przemawiać za hyootezą. że nie
szczęsny statek natknął się nś jedną
z wędrujących lodowych gór. któ
rych wzmożony ruch dał sie zau
ważyć ostatniemi czasy, a w takim
razie los „Scotii" pozostanie zape
wne jedną z niezbadanych tajemnic
oceanu".
— Oto. co można nazwać ironią
josu.—zauważył staruszek z brodą- zważywszy na cel ekspedycyi.
— Niech pan nie przerywa —
zgromił go stary pułkownik i czytał
dalej:
*) S&uner (Schoner). nazwa dwumasztowego statku fprzyp. fMmJ.
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Powieść w 3-ch tomach.

„Współczucie ogólne towarzy
szyć będzie rodzinie dzielnych po
dróżników. którzy, iak sie zdaje. pu
dli ofiarą szlachetnych usiłowań za
bezpieczenia ludzkości przeciw jed
nemu z największych niebezpie
czeństw morskich otchłani; najwięk
sza jednak żałoba okryje tę właśnie
ludzkość przez stratę (jak się tego
lękamy) młodego, bohaterskiego ko
mendanta wyprawy, doktora Jerze
go Conrada, który niewątpliwie na
leżał do zmniejszającej się coraz
bardziej liczby tych przedsiębior
czych i śmiałych jednostek, jakby
już zrodzonych po to. by torować
nowe drogi i ginąć w służbie umiło
wanej idei".
Nie słyszałam więcej. Głos puł
kownika. który z początku spadał mi
na mózg, niby uderzenia młota, roz
płynął sie gdzieś w oddech.
— Co oani iest? — zapytała go
spodyni.—Tak pani ciężko pddycha?
Nic nie odrzekłam. Wstałam, lecz
nagłe zakręciło mi sie w głowie i musiałam chwycić się obrusa, by nie
upaść.
Gospodyni
skoczyła ratować
swoja porcelanę, a w tej chwiii stara
aktorka wyprowadziła mnie z poko
ju. Idąc na górę, zdobyłam się jed
nak na tyle przytomności umysłu,
że wybełkotałam coś o zbytniem go
rącu w mieszkaniu i pośpiechu, z ja
kim wracałam do domu, wskutek
czego zrobiło mi sie słabo.
Znalazłszy się u siebie, osunęłam
sie na posadzkę. Nie miałam już wąt
pliwości. Wszystko się skończyło.
Przedmiot tej wielkiej miłości, która
wypełniła mi życie, przestał istnieć.
Pod wrażeniem tego straszliwe
go ciosu nie mogłam myśleć o stra
cie. jaką poniosła ludzkość. Myślałam tylko o swojej, i czułam znów,
jakgdyby mi cząstkę mej własnej is
toty wyrwano z piersi.
— Czemu? Czemu? — wołałam
w głębi serca. — Czemu, gdy jestem
tak bezgranicznie sama, opuszczona,
zgasło to jedyne światło mego życia?
Czemu?...
Zadzwoniono na obiad. W sta
łam i położyłam sie na łóżku. Lokajczyk przyniósł mi moją porcyę. któ
rej nie tknęłam.
Nadeszła noc. najokrutniejsza
chyba noc mego życia.
Chwilami zdawało mi się. że
czas to ustaje w biegu, to pędzi z ja
kaś oszałamiającą szybkością. Pa
miętam. że zegary wszystkie biły co
kilka minut, to znów nie biły wcale.
W pierwszej chwili usłyszałam we
sołe odgłosy dzwonów z sąsiedniego
kościoła i wymiarkowałam stąd, że
już nastąpił poranek Bożego Naro
dzenia.
Wówczas zapadłam w jakiś krót
ki. meczący półsen, z którego ocknę
łam się z tern okropnem. tak dobrze
lt

znanem ludziom nieszczęśliwym po
czuciem nagle wracającej świadomo
ści. Nie płakałam, tylko, zamiast
serca, miałam w piersi jedną krwa
wiącą ranę.
Dzień zapowiadał się mglisty i
ponury. Byłam z tego rada. Myślę,
że gdyby jeden promień słońca zaj
rzał wtedy do mego pokoju, dusza
byłaby się rozdarła we mnie do resz
ty.
Gapiowata pokojówka weszła z
dzbankiem gorącej wody i życzeniem
„Wesołych Świąt". Odwzajemniłam
jej sie zdławionym głosem, czego, na
szczęście, nie zauważyła.
Następnie przyniesiono mi śnia
danie. którego nie tknęłam, a poko
jówka. widząc, że nie wstaję z łóżka,
zapytała, czy ma napalić na komin
ku. Skinęłam twierdząco głową, ona
zaś. kjęknąwszy przed paleniskiem,
zaczęła rozprawiać o wczorajszej
wiadomości.
— Nie chcę ja źle mówić o umar
łych. ale już co się tyczy tych ludzi,
co ich ta góra lodowa zgniotła, to
dobrze im tak. Poto tam leźli, na
rażając życie dla niczego, kiedy po
winni byli myśleć o żonach i dzie
ciach. Mój Tom chciał zostać mary
narzem. ale ia mu nie pozwoliłam.
Jeszcze czego! „Kiedy się jest żo
ną marynarza", powiedziałam mu,
„to sie nigdy nie wie. czy sie ma mę
ża. czy się go nie ma". „Gadaj do
rzeczy", powiada Tom. A ja na to:
.J a gadam do rzeczy, tylko ty chcesz
zrobić głupstwo".
Około południa wstałam, ubra
łam się i usiadłam przed kominkiem.
Próbowałam myśleć o innych, któ
rzy cierpieć muszą z przyczyny tego
nieszczęścia, a przedewszystkiem o
matce Jurka i zacnym starym do
ktorze. Wyobrażam sobie ten ich miluchny domek i tę kuchnię, będącą
zarazem bawialnią, czyściutką i we
sołą. Jak tam musiało być posępnie
w tej chwili. Światło domu zgasłe
i dwoje starych ludzi siedziało po
obu stronach wystygłego ogniska.
Przechodziłam pamięcią moje
dzieciństwo, moje dziewczęce lata,
moje zamążpójście i moją miłość,
i mówiłam sobie, że w najposępniej
szych chwilach mego obecnego osa
motnienia przyświecała mi jednak
nadzieja powrotu Jurka. A teraz zo
stałam zupełnie sama. Świat stał się
pustką bezgraniczną, a dusza moja
cmentarzyskiem.
:— Czemu? Czemu? Czemu? —
wołałam rozoacznie. ale odpowiedź
nie przychodziła.
W ten sposób mijał ten dzień
Bożego Narodzenia, (który obiecy
wałam sobie tak inaczej spędzić), aż
wreszcie zaczęłam myśleć o czemś
więcej, niż cr mojej własnej stracie.
Dziecko! Moje dziecko, które je
szcze światła dziennego nie ujrzało!
Żaden mężczyzna na świecie nie
pojmie tego tragizmu, takiej myśli,
choć miliony kobiet z nią żyć musi.
Wiedzieć, że sie ma dać życie dziec
ku. które przyjdzie na świat sierotą.

bez ojca — to jest coś tak okrutnego,
żenić z tcm w porównanie iść nic
może.
A najstraszliwsza męka tej my
śli było to. żc nikt nigdy wiedzieć
nic będzie, kto icst oiccm mego
dziecka. Gdyby Jurek żył. uznałby
ic. wbrew wszelkim Drawom i zwy
czajom świata. Lecz teraz, gdy utnarł. nic mogłam obarczać jego namięci nieprawym potomkiem... więc
nigdy!... nigdy!...
Nadszedł wieczór. Domy DO dru
giej stronie skweru utonęły w coraz
gęściejszej mgłę, i tylko ich oświetlone okna wyzierały z ciemności, jak
krwią nabiegłe źrenice z niewidzial
nych istot.
Oprócz pokojówki i lokaiczyka.
nikt do mnie nic zajrzał. Dopiero
przed samym obiadem zjawiła się
stara aktorka w jakimś fantastycz
nym stroju, w laurowym wieńcu
na głowic, z wiadomością, że pensyonarze maia tańczyć i że proszą,
bym zeszła na dół.
Wymówiłam się bółem głowy:
ona zaś rzekła:
— Młode osoby często cierpią
na ból głowy. Aic iaka szkoda, że
też to Dania właśnie w Boże Naro
dzenie spotkało.
Niezadługo po jei odejściu do
szły do mnie dźwięki staroświeckich
wałców i miarowy głuchy tupot, z
czego wywnioskowałam, że moi
współlokatorowic zaczęli tańczyć.
Byłam nawpół przytomna. Od
trzydziestu godzin nie miałam nic w
ustach i doznawałam takiego uczu
cia wyczerpania z głodu i morałnego
wstrząśnienia. iakgdybym miała umrzeć. I ogarnęło mnie iakieś mę
tne pragnienie śmierci. Nie samo
bójczej — od tego uchowała mnie rełigia. — lecz śmierci z wyczerpania,
przez zupełna utratę chęci do jedze
nia...
Jurek zginał — oocóż miałam
żyć? Czy nic lepiej było mi umrzeć
przed urodzeniem mego dziecka,
i może... może połączyć się na wieki
z Jurkiem?
I bezwiednie, z głębi duszy, raz
po raz wołałam na Jurka po imieniu:
— Jurku! Jurku! łdę do ciebie!
Wtem usłyszałam iakieś lekkie
kroki na korytarzu. W śla d z a te m
drzwi otworzyły się po cichu i ktoś
wszedł do pokoju.
Była to Miłdred. Uklękła przy
mnie i rzekła uciszonym głosem:
— Masz jeszcze większe zmar
twienie. Mary. — powiedz mi!
Chciałam otworzyć przed ma
serce, iak przed matka, ale nie mo
głam. Zresztą, nie było potrzeby. Oczy moie powiedziały iej wszystko.
— Więc to on? to on? — szep
nęła.
A ja tylko schyliłam głowę.
— Domyśliłam się tego — rze
kła Mildred. - A teraz... teraz my
ślisz o tern, co ma przyjść.
I znowu skinęłam tylko głowa,
łccz Mildred przytuliła mnie do sie
bie i rzekła:

przyszła znowu. Teraz zaczęłyśmy
myśleć o przyszłości i o praktycz
nych sposobach
stawienia czoła
wszystkiemu, co mnie w niej czekało.
Był dopiero początek stycznia;
rozwiązania spodziewać się mogłam
Rozdział LXXVI.
czerwcu: miałam zaś wszystkiego
Siostra Mildred miała słuszność. w
iakieś szesnaście funtów gotówki,
Najświętsza Panna musiata wstawić czyli
pewnem było, że nie mogę dłu
się za mna. bo nieba zesłały mi na żej pozostawać
w Densyonacie.
tychmiastowa pociechę.
Na szczęście. Mildred znała takie
Nazajutrz, w drugie święto, obu
dziłam się z tern dziwnem uczuciem, schroniska, w których kobiety ubo
które ma każda matka, a które jest gie mogły bardzo tanim kosztem
pierwszą rzeczywista oznaka macie czas swój przeczekać. Przeważnie
były to zakłady filantropijne, a więc
rzyństwa.
Dla mnie chwila ta była jakby podlegające pewnym przepisom, do
rodzajem objaśnienia, iakby cudem. których (w mojem niezłomnem po
Bóg w nieprzebranej swei dobroci stanowieniu zatajenia nazwiska ojca
zsyłał mi Opiekuńczego Anioła, któ dziecięcia) nie mogłabym się może
rego słodki głos zdawał się szeptać: zastosować: Mildred jednak zapew
..Nie łękai sic. Nie straciłaś tego, niała. że za iej poręczeniem przyjętą
który zginał. Cząstką jego wróci do będę bez trudności.
W tej nadziei wybrałyśmy się
ciebie".
I uczułam nagle, że nie pozosta na poszukiwanie przytułku. Och. cóż
nę sama w Londynie, bo dziecko to był za dzień! Nie zapomnę go
Jurka będzie mi dotrzymywało to nigdy.
Pierwszy, do którego zwróciły
warzystwa. będzie wiecznotrwałcm
śmy się. był instytucyą katołicką w
ogniwem pomiędzy nami.
ł ledwie śmiem Dowdedzicć. jak sąsiedztwie mego Densyonatu i miał
sobie to wszystko tłómaczyłam. ale wygląd klasztoru, co mi się nadzwy
wydało mi sie. że mói postępek owej czaj podobało. Po przejściu wieikich
ostatniej nocy pobytu Jurka w Ełlan frontowych drzwi wprowadzono nas
znaidował w tern usprawiedliwienie, do małei poczekalni, o podłodze z ce
że Bóg sam. wiedząc, że on iuż nie gieł i bielonych ścianach, na których
wróci, tak pokierował. bv mi w czar wisiały obrazy świętych.
Oddźwierna powiedziała nam.
nej godzinie rozpaczy zaświeciła ta
że Matka jest na nabożeństwie z pengwiazdka nadziei.
Och! jakie to wszystko było dziw syonarkami zakładu, łecz że wkrót
ce nadejdzie. Czekałyśmy więc, a z
ne! iakie radosne !iakie cudowne!
Odtąd dzień w dzień czułam w oddali dochodziły nas stłumione
sobie moie nienarodzone dziecko, ni dźwięki organów i śpiewy. Przy
by ptaszka, trzepocącego się w dło mknąwszy oczy, wyobrażałam sobie,
ni. Wielka, radosna tajemnica bu że iestem znów w Rzymie, i zaczę
dzącego się życia koiła moje cierpie łam sie modlić, bym mogła tu pozo
nia i. gdybym mogła była płakać, by stać: ałe wejście Matki ochłodziło
ninie znacznie w tych pragnieniach.
łaby i osuszała łzy moie.
Była to tęga kobieta w ciężkiem
A przy tern przyszłość!
Nie wiem skąd, od pierwszej obuwiu, z rękoma schowanemi w sze
chwiłi powzięłam niezachwiana pew rokie rękawy habitu i nieruchomą,
ność. że będę miała córeczkę, i pa bez żadnego wyrazu twarzą.
Mildred wyłuszczyła cel nasze
trzyłam iuż naprzód w jej oczy, ko
loru morskiej fali. Gdv podrośnie, go przybycia trochę drżącym gło
będę iej opowiadała o ojcu, wiotkim sem.
— Matko. — rzekła — nie mogę
podróżniku, który złożył życie na oł
tarzu wszechświatowej idei. Będzie udzielić żadnych błiższych szczegó
my zawsze rozmawiały o nim. bo on łów o tcimłodei osobie, i proszę tyt
będzie nasz i niczyi inny. Opowiem ko, by Matka przyjęła ją na wiarę
jej wszystko, co tu napisałam, a mego poręczenia.
przynajmniej wszystko o naszej mi
- - Moie drogie dziecko. — odłości. której nic. nawet śmierć zwał- rzekła Matka — to byłoby wręcz
czyć nie mogła.
przeciwne regule. Nie wiedząc, kim
Och! jakież to były cudne, ra iest ta młoda osoba, skąd pochodzi,
dosne dni! Dziwnem się może wy dłaczego tu się zgłasza, czy jest mę
dać. że po tak strasznem przejściu
żatką. wdową lub niezamężną — o
mogłam tak prędko czuć się szczęśli tern i mowy być nie może.
wa, niemniej tak było i mc na to urn
Miłdred zmieszała sic bardzo
poradzę.
i zawstydziła.
Może był to rodzaj histeryczne
— Będzie płaciła za siebie—wy
go podniecenia, właściwy memu sta bełkotała.
— To nic zmienia postaci rze
nowi. Nie wiem i nie chcę wiedzieć.
To tylko pewne, że wróciła mi chęć czy.
do życia i że. iakgdyby pod dotknię
— Jednakże, myślałam. że w
ciem Wszechmocnej ręki Miłosierne wyjątkowych okołicznościach...
go Stwórcy, stałam się iakby zupeł
— Nic może być wyjątkowych
nie inna kobietą.
okołiczności. siostro. Jeżełi ta mło
W takim nastroiu zastała mnie da osoha iest mężatka i może zapew
Mildred gdy w kilka dni później nić. że mąż jei się zgadza, lub nieza— Nie trać nadziei, kochanie.
Najświętsza Panna przysłała mnie,
żebym się tobą zaopiekowała, ł ia
cię nie opuszczę.
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mężną, i przedstawi upoważnienie
rodziców lub opiekunów, iub wresz
cie wdowa, co wypadłoby jci udo
wodnić.
.Miidred spojrzała na mnie, lecz
ja wstrząsnęłam Kłowa.
— W takim razie niema o czcm
mówić — rzekła Matka i. wstawszy,
skierowała się bez ceremonii ku
drzwiom.
Zwróciłyśmy sic następnie do
zakładu, który nic był ani katolickim,
ani protestanckim, lecz przyjmował
klientki bez różnicy wyznania.
Było tu bardzo gwarno. a ze
wnętrzny wygląd sprawiał wrażenie
jakiegoś przedsiębiostwa. Ody Mildred napisała na kartce nazwisko swo
je i cel przybycia, zawieziono nas
windą do gabinetu, gdzie mężczyzna
w mundurze (zwany Dyrektorem),
siedząc przy biurku, podpisywał iisty i czeki.
Dyrektor był z początku bardzo
grzeczny, zwłaszcza dła mnie, i nic
mogłam oprzeć się wrażeniu, że bicrze mnie za zupełnie kogoś innego,
niż byłam, gdyż skoro Miidred wy
łożyła mu jasno. o co nam chodzi, obeiście iego uiegło raptownej zmia
nie.
— To byłoby wręcz przeciwne
naszym ustawom—rzekł. — Tajem
nica nasuwa zawsze myśt. że z czcmś
się kryć trzeba, a my niczego ukry
wać nie oozwaiamy. Co więcej: u-'
stawa nasza nakazuje nam nietylko
pomagać kobiecie, lecz ścigać męż
czyznę i zmuszać go. by poniósł mo
ralne. prawne i reiigiinc następstwa
swego czynu. Oczywiście, możiiwe
to jest tytko przy pomocy strony za
interesowanej. skoro zaś ta nie chcc
wskazać wspóinika swego występne
go czynu, ani udzielić wskazówek,
gdzie go szukać...
Cała drżącą ze wstydu i oburzo
na. wstałam, mówiąc do Miidred:
— Chodźmy, siostro.
— Ach. tak. rozumiem - - rzekł
dyrektor z uśmiechem wyższości. —
To znane rzeczy. Dziewczyna zaw
sze stara się osłonić współwinowajcę.
1 pytam, czemu? To się napozór wydaje czemś sziachefnem. aie w grun
cie rzeczy iest złem, bo sorzyia demorałizacyi. protegując bezkarność
Słysząc te słowa i myśłąc o Jur
ku. łedwo powściągnęłam szaiona
chętkę wymierzenia policzka temu
układnemu faryzeuszowi, i nic oglą
dając się za Miidred. wybiegłam na
utice.
Na ostatek zgłosiłyśmy sie do
prywatnego stowarzyszenia, które
go zakład mieścił się w niewiełkim
cegianym domku. przytykającym do
położniczego szoitaia w W est-E n-

Adotf Nowaczyński.

Było to nad Bałtykiem.
(Bergsohn & Bergson).
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Krotochwita w 3-ch odsłonach.

Odsłona trzecia.
Po chwitt.
.taszczę stycdac odda/ajaca sie orhtestrę, grajaca marsza z Poicndtut;
„Word isi Potcn nich/ nertoreuf"
Z za szhtaua śctana jest już prawtę
zupciutc pusto. Czy to z potroJu nadcdodzactj durzy deszczu, czy też aby
zodacz.r'? jeszcze uhocdauęgo infanta na
ptacu tc/;7;tson'y/;;, u'szystho atuera stę
uagwatt po dadiuacd. Tyiho potieyant,
Gotttricd ftaraid Gotoudc, cdodz; tau; t z
powrotem nad drzcgtęu; p;orzu t, rozn;arzony, podntecony nu ducha i rozthttsriouy, ruz po raz porhytu stc t zdtera reszth; śpucct tn i owdztc porzuconych, oc2yuuścic, przez „tastige Ausfaudęr". Aa
piasha teży tytho jedna osoha piet żcdshiej, 2 rozuuap.yp; wtosam, zatopi u;a
tr iehturzc; po dohfaduicjszam spojrzcutu obozuje się, że jest to tstotnte Otga
S3'/uehóu','iu Użasscrbuurh. jad zawsze,
ze su\r;u dostawca duchu,r.s*;;;, Pcrgsoucm, w w e . Ztutch r.nsuje spohojuic datej, popija,ac raz po raz 7;n;iton'ant' Soda-M/hish.r.
Przy htóryp;ś środdowym stotidu
siedzi, owinięta w ptaszez, smętua, mctanchottjno, teez zawsze ftrst-ctass professt;u;at-hea;;t.s' pani daia. Kciucr U?;ihcin; stauuu przed pia na sto/idu szdiaudę ciemnego piwa i dwa prozaiczne baftcrsznytj,' na faierzydu. Pani Pała spo
ziera z przymiicnicm na mainjaccgo Kiciha, aie ten sztywny iadiś i obojętny, po
gwizduje sohic jeno w tadt marsza od
chodzącej p;u2y/,'t i ntc odu-raca natręt
giowy.
Kctncr U7jthetn; odchodzi no front
Gapto-pndta f tu patrzy za haryerc tt' ogród. w dat, gdzte poszedf miody wtadca
dsięstu-a Gc/scndirchcu - Rccdtingshauscn.
Pan; Pata je dutersznyty.
Ziutcd zapata tfeg/nat.rcznte tojcczdę.

Zresztą pańskie rzeczy panu zawsze się
podobają. Nieprawdaż?...
ZiUTEK (zimno). Przeważnie.
Chwiia efeszy. Pan; Pata gryzie
dutersznyty popiju piwem.
ZiUTEK (nie odwracujac twarzy?.
Pani nie ma zamiaru iść się ubrać?
PAN! LALA. Owszem. Zaraz idę...
Musiałam coś przekąsić (lirycznie,). Czu
łam się tak osłabioną, zmęczoną, znęka

ną...

ZIUTEK. Zapewne .zapewne! (iro
nicznie). Tyie wrażeń i to tak sitnych,
epokowych! historycznych!
.
PANi LALA tzrywając się z irytarya). Ach! niech mi pan tego nie przy
pomina!... To wszystko było dia mnie
tak nieprzyjemne, tak wstrętne, tak brutaine...
ZłUTEK (ironicznie). Co pani mówi?
Czy być może?... No zresztą zapewne.
Nie udało się, co się zowie. Kiapa na
całej linii... Ano, cóż począć...
PAN! LALA (zdiiża się, idąc maniera
parysbich manebinów). O to. że tak po
szło... jak poszło, to mnie, prawdę powie
dziawszy tylko cieszy! Jakby mi ka
mień spad) z serca... Zresztą, pan wie
dobrze... Byłam cały czas tytko narzę
dziem intryg, (staaęfa hiizdo stoiida) in
tryg poiitycznych.
ZłUTEK (caidiam obojętnie). A tak...
tak... Ze pani to zrobiła poth przymusem
i z antypatya, to miałem tu sposobność
zaobserwować.
PA! LALA (uwodząco). Więc widzia! pan? Prawda? Myśłami i może
czemś więcej, niż myśiami. byłam cały
czas przy... portretującym, nic przy por
tretowanym (oparta się o stóf, patrzy na
niego).
ZiUTEK. - Co pani mówi?... Czy
być może? No. tn pani świetnie grała
Jak to poznać zaraz krew aktorską w
żyłach! Mnie się zdawało, że pani ieci
PANi LALA ftrreszete zpieeierphna prynca. jak monopian przed hangar...
trtonat. Wnet pan skończy?...
PAN! LALA (westchnąwszy). Na
prawdę? tak świetnie udawałam? No.
Ziutcd gttuzdżae udoje, że ntc stywidzi pan! Czego to się nie robi, żeby oszy.
myiić śłady i gdzieindziej zwrócić podej
PAN! LALA (rhrzahngwzsy, gtośuicj, stodzicj). Wnet pan skończy swo rzenia i języki indzkie.
ZłUTEK (twardo). Nie wiem, gdzie
je dzieło panie Ziutku?...
pani chce zwrócić podejrzenia czy tam
ZiUTEK (sztywnie). To się nie da obiiczyć, proszę pani... Aibo za dwie mi języki Indzkie... ale to wiem, żc pani Linowska-gra teraz z 29-tym partyę tenninuty, aibo za trzy godziny.
sa...
PANI [.ALA (życzliwie). Tak? Ach
PANi LALA (zirytowana). Ach niech
byie się panu tylko udało! byic się udało!
gra! niechże sobie gra! Nikt jej go nie
ZiUTEK (lodowato). Ooo... to obo
odbiera! nikt nie zazdrości... A ja już
jętne zupehne. Byle mnie tylko zadobynajmniej... Wie pan chyba najtępiej,
woiiło. to ma waior. Reszta obojętna...
najtępiej, przy kim jest moja sympatya,
PANi LALA (urażona). Tak... zape a może co więcej... więcej, niż sympa
wne...
tya... (stanęta tuż przy nim, otaria się,
Chwtfa cisz)'. Ziutcd rysuje.
jahdy o ra;nię). Kim mnie tu, na nieja
PAN! t.ALA (z inteueya ziosfiwai. snym brzegu, najwięcej prześiaduią.
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ZtUTEK (dopiero teraz popatrzył na
ufa po raz pierwszy wzrokiem całkiem
sz/;fanpymJ. ^ i e pani, że prawdę powie
dziawszy, to nie wiem..PAN, LALA ('jeszcze błłżej?. Ej. wie
pan, ej, panie Zintku... intuicya panu
chyba mówi... a ponieważ pan dobrze
wie, ponieważ intuicya nie zawodzi ni
gdy, więc pan mi powinien powiedzieć
szczerą prawdę...
(rozchyfa szybko
płaszcz kapiefowy!. Czy ten kostyum
jest naprawdę tak nigudaty? (sprezentoM'af<?S,'<?ZMOU'HJ.
ZtUTEK (obojętnie, szczerzej. Czy
mam powiedzieć szczerą prawdę?...
PAN! LALA (z bezczełna kokieterya i iubieżnem przeciaga/;iem się?. O
to tytko proszę... Na razie o to tytko!...
Może potem...
ZtUTEK (patrząc na nia zdziwiony,
spo&o;'p;'e/ Więc jeżeii mam pani powie
dzieć szczerą prawdę, to muszę pani wy
znać, że... że kostyum dałby się jeszcze
naprawić...
(wskazuje na cze-wone
wstążki p kofant. Trzeba powyrzucać te
rKmsowe obrzydiiwościt... te wstążczyska bezczeinie kolorowe... tu coś wydłu
żyć... tam coś dodać...
PANt LALA (z ra^ośc/ał. Więc
prawda? On nie jest taki straszny?... Da
łoby się naprawić... prawda?...
ZtUTEK ("odwracając sta z powrotem do swojej pracy?. Tak! kostyum.
wie pani dałby się naprawić... (powoii
Jakby pastwiąc sic nad nia?. Ate tu za
chodzi jeszcze okoliczność inna... prze
szkoda inna...
PANt LALA (uachyiajac się nad
nim, gorąco?. No jaka? jaka?... Dta
mnie niema żadnej... Ja mogę pousuwać wszystkie przeszkody! Ja nie uznaję żadnych przeszkód...
ZtUTEK (całkiem zimno?. Otóż wi
dzi pani, są przeszkody... (wskazał kredka na Feinera w głębi?. Najpierw widzi
pani ten tam ketner w głębi, który Bóg
wie co sobie teraz pomyśti o pani... A
potem...
PANt LALA (natarczywie?. A po
tem?
ZtUTEK ("z oijrHcicn.siwop;?. A po
tem widzi pani... otóż... widzi pani... już
moja krótka karyera erotyczna czy
jakby to powiedzieć romansowa... o...
doświadczenie romansowe... tak... pou
czyło mnie, że są kobiety, które zysku
ją o sto procent w miarę jak dekottują
coraz to inne partye swej... powłoki ciełesnej że tak powiem... No i znowu są
inne... ta, są inne znowu, które przy tej
że tak powiem, maniputacyi tracą nagle...
PANt LALA (instynktownie otuła
się płaszczem powrotnie, nie tracac kon
tenansu, swobodnie?. Nowoczesne kobie
ty jednak...
ZtUTEK ("ciągnąc daicj, powoii, nie
ubłaganie?. Nowoczesne kobiety... wo
bec tego,, że moda obecna jest tak ko
rzystnie wyrafinowaną... tak podnoszą
cą, tak potęgującą urok kobiety, nowo
czesnej kobiety... według mojego skrom
nego zdania... nie powinny nigdy... tego...
nigdy dekottować się. że tak powiem...
generalnie.
PANt LALA ("skrywając pasye, wy
muszenie?. To bardzo dowcipne... bar

dzo dowcipne... Nigdy nie podejrzewa zie teraz dopiero przekonałam się, że
łam. że pan się tak zna... Bardzo dowci- pan jest w całem tego słowa znaczeniu
prymitywistą! (stanęła już w drzwiach
p n e L " o k w ^ p ^ ^ y z k ^ u
szkłanych?. Wobec tego to, co rafinozłośiiwie na obrazek Ziutka?.
wańsze. nie może być stanowczo w pań
ZtUTEK. Nie wiem, czy dowcipne,
ate wiem, że prawdziwe. Kobieta pięk skim guście...
na... według aktuainych wymagań mody,
Ziutek chce coś mówić, odwraca się.
piękna, powinna nawet do kąpieti wcho
PANt LALA (szybko?. Proszę mi
dzić w spacerowej sukni... Mężatka zaś
nie przerywać! Ja nie jestem ciekawa
nawet do małżeńskiej, że tak powiem,
pańskich... egzotyzmów. ! swoje do
sypiaini w kapeluszu i z mufką w !ewej
świadczenia romansowe czy erotyczne,
rączce... ("mentorsko?. A pani jest mę
czy jakieś tam niech pan sobie zachowa
żatką bądź co bądź, pani Latu, i to od
dja siebie... Mnie one nic a nic nie ob
trzech iat!..już" o d .3 !at!...
chodzą! Pan jest człowiek tak samo po
PANt LALA. Czy to ma być okowierzchowny i płytki, jak wszyscy inni
jiczność obciążająca, że się jest mężat mężczyźni!... N iczem sięp an od nich
ką? Czy to kalectwo? Czy pan mi ro nie różni... (z goryczą, z pasya?. Gdy
bi z tego zarzut?
bym była dziś miała na sobie mój stary
ZtUTEK. Bynajmniej! ("z poważna kostyum kąpietowy. kupiony w Deauvitintermya?. Ja pani tylko przypominam.
te... pan teraz klęczałbyś u moich stóp
PAN! LALA (wskazując raczka na
i wiłby się!... tak jest: wiłby się pan!...
portret księcia?. A czy ja panu przypo
Sądzicie wszyscy tytko po pozorach,
minam naprzykład (kpiąco?, że... że pan
po fatałaszkach. po sukniach!... To zaś,
jest prymitywistą?...
co jest w sukni, w kostyumie: dusza ko
ZtUTEK (zczerwieniał, popatrzył na
bieca! dusza — nie obchodzi was nic!
m'a ekwiie przeciągłe, wreszcie uzyskał
(zadyszana, odetchnęła głęboko?. Tak...
znów spokój?. Nie! Ate mnie też nie
Nic... Tyłe miałam panu do powiedzenia.
trzeba tego przypominać, bo ia czasem
A teraz żegnam... żegnam (Już we
o tern sam pamiętam ("wskazuje na port
drzwfnch, cfszej!. Głupiec!... Prymity
ret?. W tym wypadku jednak pani zno wista!...
wu się nie udało... Ten szkic z prymity
ZtUTEK (wysłuchał spokojnie, z uwizmem nic nie ma wspótnego! To jest
śmiechcm wyższość: i dumy, teraz hłanła
dzieło egzotysty, par excetłence egzotyssłe głęboko, łronłcznte?. Żegnam i ja...
tyczne... (patrząc z łubośria na swoja Sługa pani uniżony... Ukłony dja mał
prace?. Takby sobie swego księcia wy- żonka dobrodzieja... Najniższy... (zapała
matowati jego poddani kotoniatni, mu powoł: fajeczkę, do kełnera?. Withetm!
rzyni z Kamerunu... Mogę przysiądz...
whisky!...
PANt LALA
(mstłłwłe, powoł:'?.
Kełner błegnłe do bufetu.
Prawdopodbnie... t może murzynom by
ZtUTEK (tryumfująco, wesoło?. Tak,
się to podobało! Ate co powiedzą na to
tak... To są kobiety!... Zapamiętajtpy to
europejczycy?... Co powie na to Jego
sobie... Trzytygodńie nic i nic, ani rusz...
Książęca Mość? (nagłe kichnęła?.
Potem jedna klapa gdzieindziej i nagle
ZtUTEK (pracując dałej?. Nie wiem,
instynkt się budzi... jak płomień, jak...
co powie... ałe to wiem w każdym razie
Keincr stawła przed Zfufkfem Whis(cedząc złośliwie?, że powie to już tyt
hy ł syfon. W drzwfnch z prawej staje
ko pani Linowskiej.
zdyszany, zaałterowany radca Rakuzkf.
PANt LALA (śmiejąc słe sztucznie?.
Popatrzył ze strachem w sałe. spostrzegł
Ach. to doskonałe. Bardzo dobrze, że
Zfafka, twarz mu słe rozjaśnfła, drepce
mnie te zwierzenia ominą... Musiałabym
ku stołfkowf.
się wstydzić za tego, pod czyim adresem
RAKUZKI. Chwała Bogu! Chwała
byłyby zrobione (znów kichnęła biedacz
Panu Bogu... Już drżałem forma!nie na
ka?.
ZtUTEK (z sztucznem współczu myś!. że maestra tu nie zastanę. Już
ciem?. O to się już pani wstydzić nie bałem się. że maestro jak ten ptaszek,
będzie... dzięki Opatrzności, która inne wyfrunął z Mateczki a maestro jest...
sobie drogi tym razem wybrała, jakby jest, siedzi...
ZtUTEK (nałewafac sobfe wody so
powiedział stary stręczyciet Rakuzki...
dowej?. Ehe... siedzi (twardo?. A po
PANt LALA (kichając raz po raz, dyabła panu maestro potrzebny... hę?...
szorstko?. Proszę mi pożyczyć chustecz
RAKUZKt (podchodząc do sfołfka,
ki do tego... do...
zdejmuje pófcyffnder.grzecznfet. No por
ZtUTEK (pospiesznie?. Do nosa... tret... czy tam szkic, czy jak tam na
Służę pani (tkłiwie?. Miło mi ofiarować
zwać... Jego Książęca Mość raczył mnie
pani nieskalanie czystą chusteczkę... Ate tu posłać...
Zaraz kończą partyę...
teraz radzę szybko ubrać się. Ponieważ
Jadą do kasyna na śniadanie. Bardzo
nieszczęścia nigdy nie idą w singeitona. ciekaw portretu!
więc dostała pani fatatnego kataru... Mo
ZtUTEK. Ene... Tędy go wiedti...
że się przeziębić do reszty...
Niechże się jeszcze obejdzie smakiem!
PANt LALA (już w pasyi?. To pana
(spostrzegłszy, że radca chce obejrzeć
nic a nic nie obchodzi... (z godnością!.
robotę, szorstko?. No... no... Te!... Cie
To już moja rzecz i mego męża... (cofa
kawość pierwszy stopień do tego... do
sie ku drzwiom z iewrjt. Chustecz szpitala waryatów... Proszę pana bar
kę panu dziś jeszcze odeśtę... A tu proszę
dzo...
jeszcze zapłacić za moje piwo... i dwa te
RAKUZKt (nenyowo?. Ate bo wi
go... dwa, no... dwa butersznyty... Nie dzi maestro. portret miał być niby za
mam przy sobie torebki... Dziś wieczo raz... Tłómaczył pan księciu, że pan jest
rem panu dług odeśtę... W każdym ra expresyonistą... a więc, że wszystko idzie
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cxpress... a tu widzi idzie wszystko, jak
bummiem... jak towarowT pociąg.
ZiUTEK. A widzi pan radca... Tak
to na tym świecie... Człowiek strzeia,
a kowaia powiesiii... Aie... ponieważ por
tret jeszcze nie gotów, przeto ja tym
czasem mam dia pana pewną propozycyę...
RAKUZKi (gorączkowo). Ależ, pro
szę ja maestra! gotów czy nie gotów,
pan go już musi oddać! Nie bedzie ksią
żę udzielny czekał, aż pan raczy dokoń
czyć. Ja obiecałem księciu, że go zaraz
dostarczę, zaraz przyniosę i już...
ZIUTEK (spokojnie). Doskonale...
Ale ja mam dla pana jednak przedtem
pewną propozycye.
RAKUZKI (iekko zaniepokojony).
Ale proszę pana bardzo... Tu teraz o
żadnych propozycyach nie może być
mowy, skoro jest życzeniem Ottona 29,
żebym obstalowany portret wręczył mu
coprędzej osobiście.
ZIUTEK. Bardzo słusznie! Narazie
niema nawet nic słuszniejszego... Wsze
lako w tern atoli szkopuł, że portret je
szcze nie gotów... o... (dobitnie). Pośred
nictwo więc pańskie tak w tym wypadku,
jak i w wielu innych jest... jak to mówią,
do chrzanu! (cedząc po woii). Ale ja
mam zato dia radcy pewną propozycyę—
RAKUZKI (zdjął cylinder, obciera
pot z czoła). Ale, panie Kiełb! panie
drogi! maestro kochany! Niechżeż pan
sobie w takim momencie nie robi tu figlów! Przecież nie można tego tak ba
gatelizować! Tu w grę wchodzą bardzo
poważne faktory... kwestye... Toż nie
ma pan do czynienia z żadną prywatną
osobą... Czy pan sobie zdaje sprawę z te
go?... 1 to teraz, kiedy wszystko jest
właściwie już na najlepszej drodze...
ZIUTEK (matując). Ależ zdaję so
bie, zdaję panie excelencyo, tajny rad
co! (wesoło). 1 dlatego właśnie ia mam
dla pana pewną propozycyę...
RAKUZKI (kręcąc się niecierpliwie).
Wiec dobrze... właśnie.'. Ale o tych pro
pozycyach powie mi pan później... 1 ia
panu wszystko spełnię i to dosłownie.
Ale teraz niema na to czasu... Niech pan,
niech maestro ten szkicek czy jak tam.
da w takiem stadyum roboty, w jakiem
już jest obecnie! To tam i tak wszystko
jedno... Za godzinę nie będzie ani lepszy,
ani gorszy... Ktoby tam znowu zwracał
na to tyie uwagi... Tyie. że to jest ka
prys monarszy... (z naciskiem). A u łu
dzi niezwyczajnych, pomazanych, kapry
sy trzeba nawet umieć uszanować. Co?
chyba pan zgodzi się ze mną?
ZIUTEK. Bezwarunkowo. Bezwa
runkowo. Nawet kaprysy u ludzi po
mazanych... A popatrz no radca, jak ja
sobie temi kredkami pomazałem tnarynarę... o... tu... co? (pokazuje rękaw).
No i wobec tego będę miał dla pana sta
nowczo pewną, coprawda bardzo dys
kretną propozycyę.
RAKUZKł (zniecierpliwiony). Ech,
ja z panem dłużej nie będę sobie robił
żadnych ceregieli... Pan iuż wyczerpał
całą moją cierpliwość. Ja z malarzami
wogóle nie zwykłem wchodzić w jakieś
dyskusye.
Jestem przysłany po por
tret i portret, choćby to był nie wiem ja
ki bohomaz, mam odebrać i tyie.

ZIUTEK. ł tyle... 1 nie więcej. Pro
szę! Tytko w każdym razie powoli... le
piej powoli... Dostanie szanowny jego
mość portrecik, aie naprzód musi tutaj...
o... pubticznie... zadość uczynić mojej
stanowczej propozycyi... Citoyen Otto o
mnie całkiem zapomniał... Citoyen zosta
wił mnie tu bez pożegnania, ofieyałnie
mnie zbagateiizował... tak, zbagatetizował... Wobec tego ja muszę mieć pewną
satysfakcyę. ł diatego właśnie mam dla
czcigodnego hofrata pewną propozycyę.
RAKUZKI
(zdenerwowany).
Ale
jaką pan może mieć propozycyę... 1 co
to jest za stawianie kwestyi... Zapom
niał... Zbagatelizował, Nie pożegnał?...
Kto?... kogo?... Obrażony? Kto na ko
go?... Jaka satysfakeya? Trudno, żeby
panujący władca Oeisengirchen-Recktinghausen przysyłał panu adiutanta z prze
proszeniem. 1 żeby tylko pod tym wa
runkiem otrzymywał swój tego... swój
niby portret... i co ja winienem wogóje
w tern wszystkiem? skąd ja przycho
dzę?...
ZiUTEK (spokojnie). A jednak ko
chany panie Rakuzki. Tyiko pod tym
warunkiem go otrzyma... Że tu przyj
dzie taki Fiegieł-adjutant! przeprosi mnie
od Citoyena Ottona 29-tego 1 wtedy
dzieło sztuki stanie się własnością dynastyi Ocisenkirchenów (uroczyście). Egzotystów bagateiizować nie można, to
jedno. Zresztą Ojrany Kiełbów, — Ojrany, panie kochany, są jeszcze dziś
większe od całego księstwa Oelsenkirchen. To drugie... A po trzecie, ja nadal
mam dia pana kochanego pewną delikat
nej natury propozycyjkę!
RAKUZKI (siadajdc przy bocznym
słołlku). Dobrze... Dobrze... Niech i tak
będzie!... Ja mam cierpliwość... przecze
kam. Mam nadzieję, że pan... że maestro
się opamięta i za moment da mi to dzie
ło (kpiąco). Ale co znaczy znowu egzotystów?... Skąd się tu wzięii jacyś egzotyści? 1 gdzie i kiedy Otto 29 bagateli
zował jakiego egzotystę? Tyle jego wi
ny, że dla kaprysu, dla... Witzu portret
obstaiowal. (z Irylacya) i że teraz mnie
po to dzieło wiekopomne przysyła.
ZłUTEK. 1 to drugie jest właśnie je
go winą większą. Ja bowiem na to zgo
dzić się nie myślę. Pan tu sobie siedzieć
możesz jak długo sobie zechcesz, to zna
czy do pierwszego ataku apoplektycznego! Ale ja do roii posłańca komlsyonera
pana degradować nie chcę, nie pozwoję.
RAKUZKi (szybko). Ależ... Ależ
drogi maestro!...
ZIUTEK
(poważnie, przerywając
mu). Nie panie radco! nie pozwolę. Sta
nowczo! 1 w pańskie ręce, w pańskie, że
się tak wyrażę ultra-profańskie kończy
ny górne ja dzieła sztuki nie oddam. Nie
ufam bowiem, abyś umiał to odnieść z
należytym rytuałem. Comprene - vous?
rytuałem... ł dla pana wogóle ia mam
propozycyę jedną, jedyną... A ta jest...
RAKUZKI (zźymnąwszysig, z iryiacyą). A]eż wiem! wiem! Nie potrzebujesz
mi pan mówić... Wiedziałem zaraz od po
czątku i śn.iech mnie doprawdy brał pu
sty... Wiem już, o co chodzi, o co pan
mnie będzie prosił i zgóry panu mówię,
że wszystko już załatwione! na wszystko
zgoda!
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ZIUTEK (zdziwiony).

Jakto? Wła

śnie, że nie załatwione. Jakto załatwio
ne? Więc ieżeii się pan zgadzasz...
RAKUZKI (bagatelizujące). Aież za
łatwione! załatwione! Dajżeż pan spo
kój (machną! ręką). Chodzi panu o panią
Laię?.... Tak?... Żeby już więcej nie gra
ła tennisa z pryncem? żeby im nie uła
twiać towarzyskiego rendez-vous... żeby
ją wogóie wyeiiminować z wszeikich
kombinacyi poiitycznych? Tak?
No,
więc... (wyciąga doń rgke). Zrobione...
Hehehe... Od dzisiaj zostawiamy kocha
nemu maestrowi teren woiny... hehehe...
My od oblężenia tej twierdzy, tej pięk
nej twierdzy odstępujemy (sięga ręka po
obraz). Aie wzamian za to ja biorę te
raz...

ZiUTEK (ckwyłajac go zarekg). Hoia! Hoia panie starszy! Hands off! Łap
ki precz! (osłro). Pan radca znów się
srogo pomyiiłeś... Twierdza jest do od
stąpienia poniżej ceny kosztów. Oddaję
ją panu z kiuczami do bramy (wesoło)
z dobrodziejstwem inwentarza, z okollcą, nawet z mężem...
RAKUZKł (zdumiony). Co? co? co?
ZIUTEK. To. to, to! Pan się znowu
pomyliłeś. Fatainie... To nie jest ta...
propozycya (poważnie). Ponieważ szkic
ten gotów jestem oddać tytko adiutanto
wi Jego Książęcej Mości... tyiko... przeto
dia pana pozostaje mi znowuż jedna pro
pozycya (energicznie). Masz pan radca
pas?
RAKUZKł (sięgając mimowolnie do
kieszeni, seryo). Naturainie, ż: mam!
(dumnie). Austryackl...
ZłUTEK
(poważnie). Austryacki.
Doskonale... A spokój pan radca masz?
Spokój w sobie? Święty spokój?...
RAKUZKI (zniecierpliwiony). Natu
ralnie, że mam... No, mam... A)e po kie
go dyabła te pytania?...
ZłUTEK (poważnie). Otóż moja pro
pozycya wobec tego jest... Daj mi pan
trochę tego świętego spokoju! Ol... A sam
pan weź nogi za pas i... i idź Excellencya Kaiser Kóniglicher Hof- und Oeheimrat do wszystkich dyabłówl... Amen...
Adieu...
Radca z ołwarłemi wprosi usłami, chciai roś mówić, aie rozmyślił sig
nagie, machnąwszy rgką, kładzie energi
cznie póicyiinder i ieraz pałrzy na Ziułka surowo, mierząc go od sióp do głów.
ZIUTEK (z powrołem zagłghił słg
w pracy, łagodnie). Wieczorem zaś zo
baczymy się zapewne na reunlonie...
Proszę pana zgóry o vis-A-vis... Tak!.,
o vis-Avis w tym, w... wałcu...
Radca Jeszcze raz żachnął sig, po
czerń znów ręką machnął, odwrócił słe
i zmierza pospiesznie ku drzwiom z fronłu.
Ziułek gwiżdże marsza z „Roienbłuł".
Z prawej drzwi rapłownie oiwierają
sie i słaje J-oio Karpiński, /ak zawsze,
z rakeią łenisową, aie (yp; razem za
niepokojony, zdyszany.
DCN.
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Rościszewsłsiej

BIURO NAUCZYCIELSKIE

Karpińskiej
W a r sz a w a , M o n iu szk i 7.

PEMSYONAT „ZDROWI^"
W a r s z a w a , Ż ó r a w ia AA 4 - a ł e ł e ł . 3 2 - 4 2 .

Warszawa, Jerozolimska 68.
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35. T e le fo n 110-17.
INSTALACYE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH, PROJEKTY,
I OBLICZENIA.
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PLANY

Sienna N: 9 m. 6, telefon 237-24
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WiNń Edmund LANGNER
]lłmn Hamitnwuga Rok założenia 1830. ............WARSZAWA.

kanter dla sprzedaży hertcwej: Wowo-8enatorska8. Te). 279-15.
< N o w o -S e n a to r sk a 10. Te). 5-24. Pokoje gościime 21-21.

& ! M arszałkow ska 80.
I M azow iecka 1.

28-24.

„ 222-96.

8632

A
OJ

S
c3 >*
3

_

MEBLE GOTOWE

Ostatni

oi) najskromniejszych do najwykwintniejszych poleca TAMiO majster stolarski

Józef Trojanowski
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wieloletni dostawca mebli do magazynu firmy K . Z a łu s k i i S -k a .
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WARSZTATY I MAGAZYN

C hłodna 4 6 . W a r sz a w a . T eh 2 3 5 -0 4 .
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P o c o p ła c a c ie Rb. 3 0 0 .

Ppiłcinnat 7 a r i c 7 o" hnioli Szyryn, pod kiernnkiem p. Sipayłtowej
rCHajUHHI „R H U 0 AC
nowogrodzka Ho 40. Telaf. 293-83.

kiedy możecie otrzymać amerykańską maszynę do pisania

Bennelt za rb. 50.

<*S^

wysyłam za zaliczeniem pocztowem, po otrzymaniu zadatku,

PIWO

Bennett Typcwritcr Eomp. Mew Yorh U. S. 9.
s gitowupłitoihiy K. MACHLEJDA
? leżak, Pllzoóokie, Itolmhachskio i Lagrowe.

Jsner. Repr. J a n S r o c z y ń s k i , Warszawa, Złata 23, tel. 212-33.
Posznkiwan. agenc].

!! Dła Sanała^juszy!!
HEMyfihatya Warszawska Hrńthi rys ratownictwa

C^3

Towarzystwa Warszawshic Oczyszczania i sprzedaży spirytusu
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POLECA

' W Ó D K t, U K iE R Y i R U M Y .

ADAM JASZCZOŁT
P oleca Meble gotowe w łasnego wyrobu we
w szystkich stylach i najm odniejszych fasonach.

9699

K ałih ata AR 10 dom własny. T e le fo n 9 -8 5 .

n ap isał dr. Jó zef Zawadzki
Popuiarny podręcznik, niezbędny dla pielęgnujących cho
rych i rannych, z licznemi ilustracyam i w tek ście.
Do n a b y c ia w a d m in is łr a c y i , , Ś w ia ta " u ł. Z g o d a !.
C ena 60 kop.

Pracownia WspńMzicicza ubiorów hobiecych i dziecięcych.
K R U C Z A M 19 m . 39.

F u rgon y, P ła tfo r m y ,
PO CENACH MOŻLIWIE NAJNIŻSZYCH.

H. Hugustynomicz
przeniesiony na ul. G ę s i ą AA 9 7 róg Okopowej tel. 99-32 i 107-25.

r u SM. M. RYCHŁOWSKiEGO
(8-KL. GIMNAZYUM I %KL. SZKOŁA REALNA).

R e s s o r y do s a m o c h o d ó w

W

Ktisze i druk wykonane w Zakładacn Graficznych Tuw. Akc. S. crgetbrandd S-ow.

