Andrzej Strug.
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Powieść z obcego życia.

Już późną nocą wyprawił spać
znużona i też cierpiąca na morska
chorobę panią Qallix i siedział,
drzemiąc, skuliwszy się w głębi fo
telu. jak potworny pająk. Chwilami
budził się i wlepiał w dziewczynkę
swoie małe wyłupiaste, czarne ocz
ka, podobne do oczu raka. Wów
czas plugawy uśmiech fałdował mu
twarz i Van Joerg zastygał na dłu
go w kontemplacyi płonących w go
rączce lic. splatanych bujnych wło
sów. bezwładnie rozrzuconych ra
mion dziewczynki. Wydawała mu
się jeszcze piękniejsza.
Patrzył, nie odrywając oczu,
poił się jej krasa, a uśmiechem drwił
z Boga i z dyabła. z siebie i z całe
go świata.
Nagle grzmotnęło coś w bok okrętu. Zadźwięczały szyby. Jedna z
lampek elektrycznych w kajucie urwała się. zgasła i spadła, dźwię
cząc okruchami szkła po podłodze.
Charlotta porwała się i usiadła,
wodząc dokoła błednemi oczyma.
— To nic. maleńka, śpij spokoj
nie. Ot, .kawałek lodu przyplątał się
skądciś, nic więcej. Bo to mało
wszelkiego śmiecia pływa po mo
rzu?
— Już! Już!... Drogi panie, to
iuż! Drogi panie Van Joerg... Ach.
uciekajmy!
Nie mogła mówić. Wargi jej
drgały, łzy dobywały się perłami z
iei cudnych, głębokich, rozszerzo
nych ze strachu oczu. Tuliła się do
jedynego opiekuna, błagała go o po
moc.
Van Joerg łagodnie, lekko wo
dził koścista, kosmata ręka oo jej
rozpalonem czole i uspokajał gło
sem monotonnym, iakgdyby opo
wiadał bajkę.
— ...Jutro morze się uciszy, bę
dzie znów słońce i ciepło. A za dwa
dni przybiiemy do brzegu... Pojedziemy hen koleją, w takim ślicz
ŚWIAT.
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nym. białym wagonie przez pola,
przez lasy, przez góry, aż do takie
go miejsca, gdzie o tej porze jest
wiosna, pełno kwiatów, gdzie sie
już można kąpać w morzu. Będziesz
powoziła czwórką białych, maleń
kich kucyków, będziesz miała grooma. takiego małego murzvnka. Tam
u mnie, w Kalifornii wszystko ślicz
ne: i niebo, i nasz pałac, i park, i
nasz jacht, i psy. i wszyscy służący,
i wszystkie służące śliczni i urodzi
wi — jeden tylko ia tam brzydal...
— Oh, panie... panie... Już! Ja
wiem, że to iuż...
Van Joerg niestrudzenie, mono
tonnie. tuląc do siebie znękaną dzie
wczynkę. powtarzał po raz setny
swoie:
— ...A choćby iuż nawet nie
wiem co sie stało, choćby statek
miał zatonąć, co iuż jest absurdem
zupełnym i niepodobieństwem. Taki
ogromny ..Atlantic", to mogą sobie
utonąć wszyscy inni, ale nie my.
Nas. państwa Shurman. państwa.
Slazengerów i wszystkich z najwyż
szego piętra cała załoga rzuciła się
ratować Cała załoga! A wiesz, ilu tu
jest oficerów, majtków, maszyni
stów. Stewartów? Więcej, niż pię
ciuset! Wezmą nas, wpakują do ło
dzi. choćbyśmy nie chcieli... Widzia
łaś tu — o trzy kroki od nas na gó
rze — stoia łodzie, ogromne i bez
pieczne. iak małe okręty. Wsadza
nas i pojedziemy, a po kwadransie
zabierze nas inny statek. Bo wi
dzisz. mała, telegraf bez drutu... A
jakby już nie wiem co, choćby wszy
scy powaryowali... To jak Van
Joerg stanie i krzyknie: „milion za
łódź" — to iak ludzie usłyszą to je
dno słowo ..milion"...
O tej samej godzinie, obudzony
wstrząśnieniem statku. Niemy ze
rwał się ze snu. usiadł na tapczanie,
tarł czoło i wydzierał się z opętania
złych czarów. Jeszcze przed sekun

Ni 45 z dnia 7 listopada 1914 roku.

M3

dą „Ona", nieznajoma pani, szydzi
ła z niego cudnemi oczyma. Drwiła
z jego szaleństwa, stojąc spokojnie
przed żelazną klatką, w której mio
tał się i rwał ku niej, krwawiąc so
bie palce i łamiąc zęby na żelaznych
prętach okratowania.
Męka ustała, niema iuż kraty.
Ale znikła i „Ona". W rozjątrzeniu
snu dusza rwała sie w nim ku niej.
Zażądało mu się cudu, niepraw
dopodobieństwa.
Minęło sporo czasu, zanim oprzytomniał. Poznał wreszcie, że
nadeszła iego godzina. Biła ona wła
śnie wolno i głucho, iak z za ściany.
— Nuże! Dalej!
Ruszył się leniwie, jak robotnik,
którego zegar budzi oo nocy ze ską
pego snu i gna na robotę. Jeszcze
się ociągał, jeszcze się wciąż za
siebie ozieral, choć dola jego i ży
wot już sie nad nim zamknęły, jak
wieko trumny.
Jeszcze raz spojrzała na niego
zgóry. z wyniosłą, spokojną po
garda. „Ona", nieznajoma pani, cu
dna. straszna i zła.
Odpowiedział iei Niemy po raz
pierwszy uśmiechem drwiącym, oo
męsku, nrosto w oczy:
Zaraz cię będę miał!
Wyszedł na wierzch, na przed
ni pokład, na świat jeszcze popa
trzeć. Kiedy sie wydrapał po scho
dach, które mu uciekały z pod nóg,
kiedy go owiał mroźny wiatr, sta
nął. jak wryty, w oczarowaniu.
Za lewą burtą opodal ściana
mgieł—na prawo wyiskrzone gwia
zdy i ciemny przestwór wolnego
morza. Tuż — tuż. że ręką sięgnąć,
majaczyło wśród nocy potwornie
olbrzymie widmo, straszne, bladosine. jakby świecące niepojętem ja*
kiemś lśnieniem.
W górze, na pomoście, od ster
nika krzyk jeden, drugi. Zawarczą
maszyny całą potęgą, położy się na
boku statek, zawrócony gwałtownie.
Luną na morze potoki oślepiającego
światła.
W krzyżowym blasku reflekto
rów wyrósł z ciemności i strzelił

do góry straszliwie blizko zwal spię grafu. roznosząc wokoło na tysiące
trzonych lodów, górą potrzaska mil wieść o nieszczęściu.
nych płyt, chaos zwalisk zczepioNa chwile przed skonem, dopó
nych i wrostych w siebie. Wściekały ki uderzało jeszcze serce, wysilał sie
sie fale, hucząc i biiąc w potworną i pracował niezłomnie budowany z
masę. Jak zwierciadła, odbijały blask żelaza mózg olbrzyma.
lodowe ściany. Potężne, obtopione
Aż siegnat wróg do samej głębi,
sople zwisały zewsząd, jak wyszcze do źródeł życia, i uderzył wreszcie
rzone kły...
w dygocące serce.
Na morzu, wśród nocy, stała bia
Rozpychając i wysadzając po
ła, mrozem ziejąca śmierć i patrzy
drodze
jedną po drugiej żelazne za
ła na strwożonych ludzi. Okręt su
lunęły potoki wody na samo
nął ukosem i uchodził od śmierci z pory.
dno, gdzie w rozżarzonych palenis
całych sił.
kach jeszcze huczał ogień życia.
Ocknął się Niemy. Rozejrzał się
Targnął sie olbrzym potężnie,
jeszcze wokoło, spojrzał z.a siebie porwał
calem ciałem w ostatnim
ku szczytowi statku, gdzie o tej po odruchusiei skonał.
rze spała spokojnie .,Ona“, i uśmiech
nął sie złowrogo. Pożegnał spoj
po wybuchu kotłów uto
rzeniem śmiertelną górę lodowa, nęło Kiedy
wszystko w ciemnościach, ude
która iuż zdaleka połyskiwała w cie rzył o niebo ieden chór rozpaczy,
mnościach, i uśmiechnął sie z py złożony z tysięcy jęków, okrzyków,
cha.
nawoływań. Ustały zabiegi, wysił
— Mocniejszy jestem od ciebie!
ki. meżne i rozumne w obliczu nie
Z moich rąk iuż nie ujdą!
prace. Zgasło w du
Długo spuszczał sie po krętych, bezpieczeństwa
szach ofiarne bohaterstwo, pamięć
żelaznych schodach, jak na dno stu człowieka
o człowieku.
Zdziczałe,
dni. Mijał pietra. Pogrążył się w
w przerażeniu gromady
zaduchu rozgrzanej oliwy, w siarko oszalałe
ludzkie miotały się wszędzie, cze
wym, mdłym wyziewem węgla. Spró piały
sie byle czego i z potworną za
bował
jednych drzwi.
drugich jadłością.
niewiadomo już, o co, wal
drzwi...
czyły ze sobą w ciemnościach.
Wreszcie ustąpiły któreś.
W paru miejscach zatlily sie
Była to nizka, żelazna komora, czerwone
pochodni. Jedna
pełna beczek. Bokiem szły pochyło po drugiej płomyki
źle spuszczone,
potężne żebra stalowe, znitowane przeciążone tonęły
łodzie. Ludzie setkami
ogromnemi głowiastemi gwoździa zsypywali się w dół po gwałtownej
mi. W jednej ścianie niedomknięte pochyłości. Wysoko w górę zabie
żelazne drzwi. Niemy zasunął swo gały
fale no przechylonych pomo
ją paczkę w kąt. gdzie sie zbiegały stach, zmywając i ściągając tych,
trzy ściany, zapchał ją za beczki, co
się czepiali, gdzie mogli.
potarł zapałkę, przyłożył.
Na górnej, wzniesionej wysoko
Zasyczał sznur Bigforda. Z ką połowie,
gdzie w ciasnocie roił się
ta zaczął buchać cierpki dym.
— Co się tu pali?! Kto tu jest?
— To ja — odrzekł spokojnie
Niemy, podnosząc się i obracając W in c e n ty K o siakiew icz.
twarzą do kogoś.
-— Co tu robisz? Hej tam! Pa
li sie!!!
Ale Niemy iuż go chwycił za
gardło i powalił o żelazną podłogę.
Mój przyjaciel Dziudzio NiedoZaczęli sie tarzać i tłuc w ciasnocie.
Gryzący dym wypełniał żelazną ko pytalski dużo miał wrogów, którzy
niejeden raz stawiali rozmaite tru
morę.
dne do usunięcia przedmioty napoXIX.
przek drogi jego żywota; wśród
wrogów zaś tych był jeden, szcze
gólnie zawzięty i niezmordowany,
„Atlantic" leżał ciężko na zra który przyjacielowi mojemu szkodził
nionym boku i chłonął wodę. Bez literalnie na każdym kroku, nie da
władny iego kadłub poddawał sie wał mu nigdy pardonu i był przy
posłusznie podrzutom fal. Jeszcze czyną całego szeregu klęsk i niepo
sie bronił resztką życia: warczała wodzeń; nieprzyjacielem tym był —
cześć maszyn, jedna śruba, napoły on sam, Dziudzio. Nie on jeden z pe
wystająca iuż nad powierzchnie, bu wnością z takim wrogiem miał do
rzyła z hukiem wodę. Zgrzytały czynienia — jest ich, takich panów,
windy, pracowały potężne pompy, co sami kopią wzdłuż własnej ście-,
dzwoniły sygnały, snopy światła żki życiowej wilcze doły, cała rasa.
zwracały sie rozumnie, kędy było Ale Dziudzio w tej rasie był, jeżeli
trzeba, rzucając ostry blask na roz nie osobnym gatunkiem, to z pe
wnością osobnym rodzajem, choćby
paczliwe zabiegi człowieka...
Łyskały w przestrzeń rzuty re dlatego, że wszystko, co robił, a
flektorów. Raniony olbrzym ryczał więc i wilcze doły na ścieżce swojej,
z bólu i wołał potężnie, na cały robił z jakąś wysoką maestryą, lek
kością, dokładnością, niemal genial
ocean wzywając pomocy.
Płynęły powietrzem we wsze nie...
Ileż to ja razy, mój Boże, po
strony świata tajemne prądy tele

najgęstszy tłum — raz po razu ury
wały sie z lin i zjeżdżały w dół.
ścierając wszystko po drodze, ol
brzymie łodzie, wysypując ze siebie
garściami i gniotąc na miazgę ludzi...
Załamał sie i runął z ogłuszają
cym trzaskiem jeden z potwornych
kominów, druzgocąc budowle, ło
dzie, ludzi...
Zaledwie w niesłychanym wy
siłku, cudem i trafem, poomacku
zdołano spuścić łódź na szalejące
fale — zaledwie odbiła sie na jeden
rzut wioseł od okrętu, już czyhały
na nią w ciemnościach widma ludz
kie. - Wyciągały się z wody setki
rak. czepiały sie u burty z dzika siła
i łódź za łodzią po krótkiej, strzasznei walce naoślep — tonęły...
I zginęło iuż, zda sie, wszystko,
co jeno żyło, Ale na przekręconym
boku statku, który zwolna, nieznacz
nie grążył się i zanikał, na coraz
bardziej skąpej przestrzeni ciasno
było natłoczonej masie ludzkiej.
Spychano sie w ciemnościach, nie
zliczone ręce chwytały z dołu i ścią
gały w wodę tych, co przed chwila
zwyciężyli byli w zajadłej walce.
Spychał ich mroźny wicher, sięgały
po nich rozpędzone fale i zabierały
ze sobą oo jednemu, po kilku...

Długo patrzyły na to z czarne
go nieba spokojnie jarzące sie gwia
zdy. pogladały posępnie blade wid
ma gór lodowych, majaczące tuowdzie z oddala. Nagnał wreszcie
wicher na to miejsce nową ławice
mgieł i nieprzenikniony, czarny
nsrok zawlókł wszystko, jak kirem.
DN.

Mój przyjaciel Dziudzio.
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dziwiałem Dziudzia — ileż razy mu
zazdrościłem!
— Nasza bliższa znajomość zat częła się od tego (charakterystycz‘ nego, jak się później okazało, fak
tu), iż Dziudziowi było potrzeba
gwałtownie pilnie pięciu rubli. Mia
łem wtedy około sześciu rubli w kie
szeni. Dałem przeto Dziudziowi, ile
właśnie potrzebował. W ten wieczór
zamieniliśmy dużo poglądów, dowci
pów, komplementów nawet między
sobą i doszło aż do początków zwie
rzeń. Rozstałem się z Dziudziem,
uszczęśliwiony
znajomością, pod
wyraźnym jego urokiem i rad ogromnie, żem tak czarującemu chło
pcu mógł wyświadczyć na wstępie
drobną przysługę. Nie widziałem ro
potem przez pięć coś miesięcy, w
ciągu których, z początku zwłaszcza,
nieraz było mi za nim tęskno.
Dzięki przypadkowi dopiero ze
tknęliśmy się znowu — dzięki takie
mu mianowicie przypadkowi, iż ja,

nic o tern nie wiedząc, nowe moje zem, któremu należy dać nauczkę.
Jakbym mu jaką krzywdę zrobił.
kawalerskie mieszkanie wynająłem
na tern samem czwartem piętrze, Albo jeszcze niedbały, o sobie mó
gdzie mieszkał i Dziudzio.
wiący dość chętnie, ale już mną nic
To już nas zbliżyło na dobre... się nie interesujący, przystępny ni
Jednak nie ostatecznie.
by ale zarazem lekceważący...
Potrzeba było jeszcze dużo cza
Wszystkiego tego przez długi,
su, zanim stosunek nasz stanął na długi czas nie umiałem zebrać w
tej stopie otwartości i miejscu za- jedność.
bezpieczonem od nieporozumień, na
— Czem był Dziudzio? — py
jakiem dziś stoi.
tacie. — Odpowiedź bardzo a bar
Dziudzio, aczkolwiek taki miły dzo niełatwa. Wyjątkowy ten chło
i gładki, nie był wcale łatwy do zbli piec mógł być wszystkiem, czemby
żenia się. Jak wszystkie natury wy chciał być. Nie widziałem umysłu, z
bitne, indywidualne, mocne, pra równą łatwością ogarniającego ca
gnął on zawsze panować nad ka łe dziedziny, przyswajającego sobie
żdym stosunkiem, jakoż i faktycz równie małym kosztem równie wiel
nie panował. Zbliżał się więc do kie mnóstwo wszelakich substancyi
tego lub owego z bliźnich wtedy i o intelektualnych. Od niego samego
tyle, gdy sam tego chciał i o ile u- naprzyklad zależało, aby być pierw
ważal to za stosowne. Gdy zaś tego szorzędnym dziennikarzem; miał w
nie chciał, to nietylko, że się nie piórze ogromną łatwość, swadę i
zbliżał, ale nie pozwolił i bliźniemu dowcip. Jako kryminalista, zarabiał
zbliżyć się do siebie. Doznałem te by setki tysięcy; tak płynnie potra
go na sobie nie raz jeden. Dziudzio fił mówić, tak głos umiał modulo
przez długi czas wydawał mi się wać, dając raz więcej, drugi raz
nieobliczonym i może kto inny na mniej dźwięku i zdolny do otworze
zwałby go fantastą w jego stosun nia twardego nawet serca potokiem
kach osobistych. Ja jednak posiada słów gorących, podniosłych, serde
łem jakiś instynkt, który mówił mi, cznych. W każdej instytucyi ban
że u tak rozumnego i inteligentnego, kowej musianoby go zrobić dyrek
jak Dziudzio, chłopca ta ciągła zmia torem, taki był bystry, taki był lot
na formy w stosunku do mnie (a nie ny i taki był szczwany. Ot, raz na
zawodnie i do innych) nie może być pisał okolicznościową jednodniówkę
grą samych tylko kaprysów i musi dla teatru amatorskiego dla kuzyn
posiadać tlomaczenie swoje w da ki, w której się kochał... Doprawdy,
jących się uchwycić i określić oko powiadam wam, że gdyby nie zalicznościach.
dużo tej okoliczności, drobiazg ten
A zmiany tej formy były do byłby perełką, o której by się w historyi literatury mówiło. Taki był
prawdy rażące.
Już to przychodzi on do mnie szelma genialny.
Dlaczego nie wybrał sobie żad
dzień po dniu, całemi tygodniami,
na wieczorną herbatę i serdelki, jest nej z tych dróg, które mu już to je
swobodny,
przyjacielski, wywnę- go patent prawnika, już to kolosal
trzający się, interesujący się tern, ne uzdolnienie otwierało naoścież?
Nigdym tego nie mógł zrozu
co ja myślę, robię, piszę... Zawiązu
jemy wtedy dysputy, sprzeczamy mieć.
O ile jednak zrozumieć dziwną
się, przekonywamy — i nieraz nas
świt o bladej twarzy zapędza do łó naturę Dziudzia byłem wstanie,
żek. To znowu ja opowiadam Dziu- t brakło mu jednej rzeczy, która by
dziowi moje klęski sercowe, a on dary jego wyjątkowe zamieniła na
mi o swoich miłosnych tryumfach wysoko procentujące kapitały. Cier
prawi, i razem usiłujemy, podwój pliwości nie posiadał. Czekać nie une doświadczenie składając na ku miał. Świąteczny i feeryczny spek
pę, powiedzieć coś nowego a osta takl życia zbyt mocno oddziaływał
tecznego o tern utrapieniu ludzko na jego zmysły, zbyt silnie przema
ści, noszącem słodką nazwę kobie wiał do jego wyobraźni. Dziudzio bał
się, aby na widowisko to nie zapa
ty...
Już to Dziudzio zupełnie znika dła w tej chwili kurtyna, a jemu nie
mi z oczu. Napróżno pukam do nie kazano wyjść z widowni na zimną
go o jedenastej i dwunastej w no i ciemną ulicę. Bujna jego natura
cy — jeszcze go niema. Napróżno szła cała w kierunku użycia. Użycia
Usiłuję go złapać w rannych godzi- . tego pożądał zbyt namiętnie, aby
nach — już go niema, albo śpi, albo módz się przyczaić, zaopatrzyć,
wcale nie wrócił na noc. Zostawiam przygotować.
Cóż więc robił Dziudzio, aby
mu na biurku kartki z prośbą, aby
wpadł do mnie. Ani jego, ani od żyć?
Uprawiał sztukę pożyczania
powiedzi. I tak znowu tygodniami.
Już to wreszcie widuję go od pieniędzy od znajomych i przyja
czasu do czasu, ale jakby to nie był ciół, pompował cudze kieszenie. W y
mój Dziudzio. Chłodny, małomów dawało mu się to najkrótszą drogą
ny wstrzemięźliwy, nic się nie do zyskania środków.
Raz, drugi, trzeci musiał on to
zwierzający, a nawet opryskliwy,
gdy go o coś intymniejszego zapy uczynić z potrzeby, pod wpływem
tać. Jakby był obrażony. Albo zno konieczności, i niezawodnie z ser
wu wprost jakby niechętny, szorst cem napełnionem goryczą. Ze był
ki i prawie niegrzeczny, tak zupełnie, wszechstronnie zdolny, udać to mu
jakgdyby miał do czynienia z intru się musiało, może nadspodziewanie.
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To go znowu zdemoralizowało. Do
świadczenie
częściej powtarzane
coraz mniej go kosztowało; z dru
giej strony — nabył wprawy, która
wszędzie gra swoją rolę, posiada
tajniki specyalności. Przy swojej
genialności dojście do wirtuozostwa
było dla niego prostą kwestyą czasu.
Długo nie byłem wstanie zro
zumieć jego postępowania, ale raz
pojąwszy, stał się on dla mnie prze
zroczystym, jakby był ulany ze
szkła.
Kiedy teraz przychodził wypijać
moją herbatę i zjadać moje serdel
ki, łasić się do mnie, pytać, co pi
szę, i interesować się damą mego ser
ca — wiedziałem, że nie ma ani gro
sza w kieszeni. Gdy przestawał być
szczególnie miły, ale zachowywał
poufność i pozwalał się często widy
wać, rozumiałem, że jest w okresie
pompowania takich, jak ja, chudeuszów na sumy od rubla do dziesię
ciu. Gdy robił się szorstkim i nie
miłym, rozumiałem, że ma coś po
ważniejszego na widoku. Mając w
kieszeni od dwudziestu pięciu rubli,
Dziudzio stawał się już niemożliwy.
Każda moja uwaga drażniła go,
każde pytanie uważał za niedyskret
ne wdzieranie się w cudze interesy
i mówił ze mną najchętniej o konie
cznej jego potrzebie zabrania się do
pracy — „raz nareszcie** — i o je
go pociągu do samotności, która
..pogłębia myśli i oczyszcza serce**...
Nareszcie, gdy mu się udała jaka
mistrzowska operacya — napróżno
bym usiłowała obejrzeć jego oblicze.
2e mi nie brakło sposobności do
bliższego obserwowania Dziudzia,
doszedłem wkrótce do takiej wprawy
na punkcie znajomości jego natury,
iż wystarczył mi jeden rzut oka na
twarz jego, posłyszenie jednego je
go do mnie zwróconego słowa, aby
natychmiast z dużą dokładnością
powiedzieć: ile on ma w tej chwili
pieniędzy w kieszeni'.
Jak on praktykował swoje rze
miosło?
Wiedziałam to — na samym
sobie sprawdziwszy. Był to charmeur. ten Dziudzio, w całym blas
ku. Nic mu nie brakło, aby módz
czarować — miał sympatyczną po
wierzchowność, inteligencyę
ob
szerną a giętką, dowcip miły i czę
sty. Miał jeszcze tę żądzę użycia,
która czyniła z niego miłego i do
dającego apetytu kompana przy na
krytym stoliku — z lubieżnością
wciągał w siebie woń potraw, śmiał
sie z pewną dziecinna i' miłą naiwno
ścią. do pełnych kieliszków, patrząc
w twarz ładnej dziewczyny, zapa
miętywał się zupełnie. Ale mało te
go: Dziudzio posiadał jeszcze dziw
nie delikatne poczucie subtelności uczuć, które mu pozwalało nie urazić
nikogo w słabą stronę, nie uczynić
nikomu mimowolnej nawet przykro
ści. uszanować w pewnych ludziach
niektóre dziwactwa serca lub tylko
nerwów, z drugiej strony dyktowało
mu zawsze właściwy moment do
wsadzenia ręki w cudzy pugilares.

Ten proceder wymaga! nowych
ciągle stosunków.,.
I* cóż?! Dziudzlo robił je, ciągle
nowe.
Parę ich nawet uczynił mi przed
nosem, w'moim pokoju, przy mojem
pośrednictwie.
Raz czy dwa chciałem zapobiedz złemu — i nie udało mi się —
taki był, gałgan, genialny...
Pewnego razu wchodzi Dziudzio naprzykład do mnie, wchodzi
uśmiechnięty, słodki i mocno ściska
dłoń moją. Myślę sobie: „Aha! ma
teraz mniej, niż pół rubla w kiesze
ni". Licho nadało, że wchodzi jedno-,
cześnie prawie mój kuzyn, wieśniak,
agronom, wielki koniarz. Musiałem
ich przedstawić sobie, Dziudzio sie
dział ciągle przy naszej rozmowie.
Myślę sobie: przeczekuje koniarza,
czyżby miał jeszcze złudzenia co do
mnie?
Wstąje wreszcie koniarz i że
gna się.
— W którą stronę pan idzie? —
pyta go Dziudzio.
— Do hotelu Saskiego.
— Ja idę także w tamte stro
ny. Pójdziemy razem.
Byłem nieubrany. Inaczejbym
nie puścił ich tak we dwóch. Ale po
południu zaraz wpadam do mojego
koniarza i ostrzegam go:
— Ty się miej na baozności
przed tym Dzińdżiem; on żyje z te
go tylko, co kogo naciągnie.
Koniarz dziwi się.
— Patrzaj... A taki miły...
■ — Właśnie, właśnie...
Pokręcił głową.
Dziękuję ci, żeś mnie ostrzegł.
W trzy dni potem' przyłazi ko
niarz do mnie. Jakiś nieswój. Kręci,
kręci, ale widzę, że chce zapytać,
kiedy Dziudzio w domu bywa.
Patrzę mu bystro w oczy.
On — spuszcza głowę.
— Dziubnął cię? — pytam.
Wzdycha. .
— A dziubnął...
•-r- Dużo?
— Pięćdziesiąt rubli...
No, to podziękuj mu, że nie
sto...
A leco tu długo gadać... Ostat
ni raz ' widziałem się z Dziudziem
półtora 'toku temu. Już nie mieszka
liśmy- oddawna na jednem pię
trze. Ucieszył się ogromnie, gdyśmy, po dłuższej przerwie, spotkali
się przypadkiem w teatrze, i zapro
sił mnie do Stępka na kolacyę.
Zdziwiłem się bardzo. Do kolacyi
kazał podać butelkę Mumma.
— Cóż, zbogaciłeś się? — py
tam.
— Jakbyś wiedział — odpowia
da z uśmiechem.
,
Ale kiedy podano nam czarną
kawę i koniak, Dziudzio staje się
bardzo poważny i mówi mi:
— Nie, mój drogi, nie zbogaciłem się, bo i na czemże miałbym
się zbogacić? Na wyłudzaniu pienię
dzy od tych, co mojej uczciwej mi
nie i mojemu fałszywemu słowu za

wierzyli? Ale spotkało mnie coś lep
szego, aniżeli bogactwo samo. Po
znałem kobietę piękną, Wolną i
szlachetną, której wszelkienji isiłami duszy pragnąłbym stać się god
nym, biorę się więc do pracy — do
prostej, ciężkiej, zwykłej, uczciwej
pracy... Ach! żebyś ty wiedział, ja
kiego ja nabrałem wstrętu do siebie
samego w ostatnich czasach...
— Dziudziu! twoja ręka! —
zawołałem.
Spojrzał mi w oczy z odbłyskiem jakiejś rzewnej wdzięczności
i podał mi swoją szeroką dłoń.
Uścisnąłem ją serdecznie.
— Tak, ja wiem, żeś ty mnie
znał — ciągnął. — Ty jeden znałeś
mnie na wylot. I doprawdy, nie mo
gę mieć do ciebie pretensyi, żeś
mnie nie lubił, żeś mną nawet...
Chwilkę się zawahał, ale wy
krztusił :
— ...Pogardzał;..
Zaprotestowałem skonfudowany.
— Dziudziu! co ty pleciesz?
— Byłoby conajmniej szczęgólne — odpowiedział — gdybyś
mnie szanował. Ale teraz aus! Za
mknięta zła epoka mojego życia. Je
stem odrodzony.
Umilkł. Potem wykrzywił bole
śnie usta.
— Tak... odrodzony... W so
bie... Ale czy mi przeszłość daruje?
— Dlaczego nie miałaby ci da
rować? — powiadam.
— Dlaczego? Bom winien. Bo
trzeba za winy odpokutować — i
zwykle odpokutować trzeba ponad
winy. Mój drogi, boję się jednego.
Czy mi teraz Ilftlzie nie każą dźwi
gać kuli u. nogi nazawsze. Co chcesz?
Nie jest to wcale gatunek anioła —
ten człowiek...
Począłem się zapalać. Bronić
ludzi. Wskazywać na ich większość.
Prawić o wpływie czasu dobroczyn
nego, wyrównywującego nie takie
góry i doły...
Dziudzio był ciągle pognębiony
jednak. Chciałby wierzyć moim sło
wom, ale nie mógł im. wierzyć, nie
stety...
Dolewał mi' koniaku z ponurą
miną.
Ja piłem ciągle nowe kieliszki,
rozgrzewając się coraz bardziej.

Kall Caine.

— Jak: to można być takim pe
symistą, Dziudziu! — gromiłem go.
I perorowałem:
— Dziudziu! Dziudziu! pamię
taj, że świat należy do tych, co mu .
rozumnie wierzą... Niewiara nic je
szcze nie zbudowała...
— Niewiara — szepnął gorzko.
I wyjął z pugilaresu jakiś biały
papier.
— Co to? — pytam.
— Co to?! zaraz ci powiem.
Od czegóż ja odrodzenie moje mo
gę zacząć? Od pracy? Cóż mam robić? Otworzyć kancelaryę adwo
kacką, prawda? Nie otworzę jej
przecież na trzeciem piętrze hotelu
Europejskiego, gdzie mieszkam, to
jasne; trzeba mieszkanie wynająć,
coś w niegó wstawić. Trzysta rubli
by na to wystarczyło. I patrz! od
tygodnia chodzę po ludziach z we
kslem i nikt mi nie chce go zażyrować. Ot, ludzie... Jeszcze ci, co
nie wiedzą, jak jestem zdolny, mogą*
wątpić, czy zapłacić zdołam marne
trzysta rubli ża cztery miesiące. Ale
ci, co wiedzą, ile wart jestem?... Ot,
odrodzenie!...
Chwila szlachetnego uniesienia...
Wyrywam mu weksel z ręki — od
wracam go —- podpisuję.
Potem rzucamy się sobie w ob
jęcia.
— Przyjacielu!
— Dziudziu drogi!
Po chwili Dziudzio dzwoni energicznie na garsona.
— Jeszcze jednego Mumma —
za twoje zdrowie, druhu!
...Nazajutrz dopiero, po prze
spanej nocy, poczęły mnie ogarniać
wątpliwości. Poszedłem do hotelu
Europejskiego raz i drugi. Nie mo
głem Dżiudzia zastać. Dopiero za
trzecim razem otrzymałem od portyefa informacyę pozytywną:
. — (Wyjechał, proszę pana.
— Ćo? dokąd?
— Na Rivierę,„
No, i trzysta rubli musiałem za
płacić w swoim czasie, aby uniknąć
komornika.
Taki to majster był ten Dziu’"dzio. Jak sobie uparzył kogo na
cel — to nie było sposobu wywi
nąć się od niego. Wirtuoz, jednem
słowem, dla kfórego nie istnieją niemoż’iwości.

Dana od Boqa.

3'

Przekład z angie ekiego H. J. P

Powieść w 3-ch tomach

W drugiej połowie sierpnia po
wróciło słońce. Nikt nie może mieć
pojęcia, iaką to ulgę sprawia, prócz
tych, którzy miesiącami żyją bez
niego. Ujrzeć to cudne i boskie zja
wisko ponad samotną krainą wie
czystej bieli — to poznać, jak nik
łem źdźbłem jest człowiek w ustroju
potężnym wszechświata.
Potem iuż szliśmy raźno, aż do
tarliśmy do naszych „kwater zi
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mowych". gdzieśmy wszystko zna
leźli w porządku, ale zarazem,: otrzymaliśmy bardzo niepokćriącą
wieść, a mianowicie, że komunikacya iskrowa z naszym statkiem
przerwana, tak. że obecnie nie mo
gliśmy się spodziewać go wcześniej,
niż w porze przedtem umówionej.
To jednak nie wpłynęło udręczająco na moich marynarzy. Zado
mowili się oni doskonale, zabezpie-

czywszy się od zamieci śnieżnych,
i całe dni spędzali na śpiewaniu,
czytaniu i opowiadaniu.
Co do mnie, odwłoka ta była
straszną, i codziennie, w gorączce
niepokoju i oczekiwania, o ile tylko
lody pozwalały, wdrapywałem się
z Śullivanem na złomy starego Erebusa, by za pomocą silnych szkieł
zobaczyć, czy nie jawi się to. co że
glarze nazywają „wodami otwarte
mu*.

Drewniana siedziba nasza, na
szczęście, była dosyć obszerna i po
zwalała na to. żem miał celkę od
dzielną. gdyż, w przeciwnym razie,
wstydzić bym się mnsiał przed
swymi towarzyszami tych jęków i
westchnień, które mi mimowoli wy
rywały się z piersi podczas nocy
dręczących.
Trudno iest człowiekowi ucywi
lizowanemu, który przebywa śród
swoich, z pełna kontrolą władz, uprzytomnić sobie, jak uciekają my
śli1 ludzkie, gdy jest się oddalonym
o tysiące mil od swoich najbliż
szych i gdy ma się pewność ducho
wą, że wisi nad nimi nieszczęście.
Nie sądzę, bym był gorszym w
tym względzie szaleńcem od in
nych, to też wzdrygam się dziś Je
szcze boleśnie na myśl tych tortur,
iakie przeszedłem w owe dni ocze
kiwania. gdy całe moje życie rozwi
jało się orzedemna i gdv sam siebie
oskarżałem o tysiące krzywd, jakie-m kiedykolwiek wyrządził, a któ
re uważałem zdawien za zmarłe już
i pogrzebane.
Niektóre z nich były błahe i po
spolite, iak. naorzykład. słowa po
rywcze i niegrzeczne, jakicmi-m ob
rzucał w dzieciństwie moich domo
wników, iiioposłuszeństwo lub nie
wdzięczność względem nich, z mnó
stwem innych sprawek rozpuszczone
go chłopca, który był powinien czę
sto otrzymywać po „łapach1*, a któ
ry nigdy tego nie doświadczył.
Ale najgorszy z tych wyrzutów
dotyczył mojej ukochanej i przy
chodził wraz z myślami strasznemi
o odpowiedzialności mojej za stan,
w jakim, byłem pewien, że się obe
cnie znaiduje.
Tysiąc razy gromiłem siebie za
to, rozważając, jak winien byłem
postąpić i jak nie postąpiłem, dając
sobie najgorsze nazwiska i obrzuca
jąc sie naigorszemi słowami.
Całemi dniami, z rękoma w kie
szeniach. chodziłem wzdłuż mojei
ciasnej izdebki, rozwijając te myśli
i' wprowadzając ie. wbrew mojej wo
li. w gorączkę wyrzutów i potępie
nia własnego.
Mówią nam o czyśćcu—czuśćcu, iak go maluje poczciwy ojciec
Dan! — ma on nastąpić po śmierci—
mói przyszedł wcześniej i, na Bo
ga, miałem go ponad siły moie.
Dwa miesiące przeszły w takiej
męce, a gdy wody od południa zwol
niły i nasz okręt nie zjawił się,
nietylko moie serce gryzło się w
rozpaczy, ale i duch mych kompa
nów począł upadać widocznie.

W początkach wiosny podbiegu
nowej mieliśmy trzy dni strasznego
huraganu na morzu, z rozpętanemi,
szalejącemi rykami i wyciami wszy
stkich szatanów nadziemskich, i
wtedy wszczepiło się przekonanie w
moją załogę, że okręt nasz zginął
podczas burzy.
Odczułem, oczywiście, to prze
konanie, gdyż na niewierzeniu w to
opierały się wszystkie me nadzieje.
Ale kiedy po upływie tygodni nie
mogłem już tego czynić i gdyśtny
stanęli wobec możebności spędzenia
tu drugiego roku (bo jakże mogli się
dziwić nasi druhowie, zanim nie
sformują się znowu lody, że nam
potrzebna tu pomoc?), rozważyłem
położenie nasze powtórnie i uszczupliłej załodze racye spożywcze do
dwudziestu ośmiu uncyi ha osobę
i do naparstka wódki.
Straszna to rzecz, na Boga, stać
twarzą w twarz powolnej śmierci.
Niektórzy z mych marynarzy omal
że nie przypłacili życiem. Pustka
przeraźliwa, wciąż te same twarze,
te same głosy i dźwięki, i żadnych
widoków, i żadnej nadziei, to wszyst
ko, co do obłędu pcha i do szaleń
stwa.
Nie było już teraz śpiewów ani
gwarów, a gdy rozmawiano, roz
mawiano zazwyczaj o wystawnych
obiadach, które się kiedyś jadło, lub
opowiadano sobie sny, w których
zazwyczaj śniły się pola zielone, łą
ki i kwietne rabaty — pierwiosnki i
margarytki — margarytki tu, wśród
tej pustyni śnieżnej!
Co do mnie, czyniłem wszystko,
żeby nadrabiać miną. A była to gra
niełatwa. Po kilku tygodniach za
wodnego oczekiwania spadła naraz
na* mnie taka rozpacz i taka bezna
dziejność, o jakiej nie miałem do
tychczas pojęcia.
Nie jestem człowiekiem nabo
żnym, ale myśli o niebezpieczeń
stwie, jakie grozi mej ukochanej (a
byłem pewien, że tak było), i o od
cięciu od niej tysiącem mil nieprze
bytego morza, pociągnęły mnie wre
szcie, bym z trwogami niemi udał
się do kogoś mocniejszego, niż ja,
prosząc go o ratunek i o kierowictwo.
Z początku z trudem mi to
przychodziło, bowiem wstyd mnie
ogarniał przed samym sobą, wstyd,
który mi szeptał ukrycie:
— Jesteś tchórzem, nie pamię
tałeś o Bogu, gdy ci się dobrze dzia
ło, a teraz, gdyś w trwodze i śmierć
już pewna prawie, jęczysz i zawo
dzisz prośbami — czego w dniach
szczęścia i siły w snach nawet nie
czyniłeś.
Przemogłem się jednak (z wy
jątkiem śmierci człowiek wszystko
przemódz potrafi), i oto w noc ciem
ną (gdv lody pękały od szczytów
przylądka, a dźwięk ich przywodził
mi na namięć ostatnie zdarzenia w
Castle Raa), ocknąłem się z rękoma
złożonemi, modlący się do Boga
mego dzieciństwa, nie za siebie, lecz
za moją kochaną, aby Ten, wobec
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którego moc ludzka jest niczem,
wziął ją pod swoją opiekę ojcowską.
— Dopomóż jej, Boże! Dopo
móż jej, Boże! Nad siły już męka
moja!
I właśnie, kiedym był już na
skraju rozpaczy, Opatrzność przy
była z pomocą.
Następnego ranka zbudziły mnie
ze snu mego gorączkowego wybu
chy krzyku, poprzedzane formainem wyciem Treacla, tak, że można
by mniemać, iż wąż morski go
schwycił za jego stare łydki.
— Kapitanie! Kapitanie! Okręt!
Okręt!
Wyjrzałem przez okno mej izby i ujrzałem go, wraz z sześciu
czy siedmioma ludźmi z mojej za
łogi, którzy, półnadzy prawie, tak,
biegli ku skrajom morza, gdzie
„Szkocya" z flagą rozwiniętą (niech
Bóg ją zachowa i pobłogosławi!)
toczyła się wolno poprzez gromady
lodów pokruszonych.
Ile dnia tego było radości, ile
uścisków, okrzyków, tego nie opo
wiedzieć by w długiej bajce.
Pomnę atoli, iż, zbudzony tego
poranku, zanim jeszcze świadomość
ocalenia obiła się o mój mózg zbiedzony, pierwszą mą myśl, wraz z
światłem, myśl, jak z za świata roz
błysłą, przyjąłem jakgdyby olśniony:
— Teraz dowiemy się o niej.
Rozdział LXXXV.
Drzwi N-ru 10 otworzyła nie
pozorna kobiecina, mogąca mieć lat
około 30, ze zwiędłą twarzą i zapłakanemi oczyma.
Była to pani Oliver i od pierw
szego rzutu oka sprawiła na mnie
wrażenie wiecznie zalęknionej i za
hukanej przez męża kobiety.
Przywitała mnie jednak bardzo
uprzejmie, i wprowadziła do kuch
ni. Była to jedyna izba na dole (wy
jąwszy komórki) i wyglądała bardzo
czysto i przyzwoicie.
Pośrodku
stał stół, pod oknem sofa, przy ko
minku z jednej strony fotel na biegu
nach, z drugiej kołyska, i jedynym
dysonansem w tern domowem zaci
szu były dwie duże fotografie męż
czyzn, obnażonych do pasa i wal
czących na pięście.
— Wyglądaliśmy
pani
cały
dzień i już myśleliśmy, że pani nic
przyjedzie.
Wzięła odemnie dziecko, roze
brała ie z czapeczki i płaszczyka,
podniosła mu barchaneczkę. żeby obejrzeć ciałko, i obsypała pocałun
kami i wykrzyknikami zachwytu.
— A jakże na imię tej ślicznot
ce. proszę pani?
— Marya Izabela; ale proszę
ia nazywać Izabelka.
— Izabelka! Jakie śliczne imię.
Jak raz dla tego aniołka! Jakie to
białe i różowe! A usteczka, jak
paczuszek! A oczka niebieskie, jak
te barwinki na cmentarzu. To. pro
szę pani, aż miło mieć staranie o tu
kiem dziecku.
Każda młoda matka jest czulą

na pochwały, oddawane jej maleń
stwu. więc i ja zaczynałam nabie
rać trochę otuchy i poweselałam
prawie, gdy mąż pani Oliver zszedł
na dół.
Był to nizki, przysadzisty, trzydziestokilkoletni mężczyzna o bar
dzo grubym karku i kędzierzawych,
krótko przystrzyżonych rudych wło
sach. Był w kamizelce i w skarpet
kach, jakgdyby się szykował do
wyjścia.
Nie wiem, dlaczego, przyszło mi
na myśl, że miisiał widzieć mnie
przez okno, zajeżdżającą dorożką i
że stąd wyprowadził odpowiedni
wniosek o mojem materyalnem po
łożeniu.
Jakoż, nie omyliłam się, bo
gdv, przerywając zachwyty pani
Oliver nad maleńką, zaczęłam mówić
o warunkach i o tern, że cena umó
wiona była cztery szylingi tygodnio
wo, jej mąż, który usiadł na sofie i
zaczął wciągać buty, rzekł takim
głosem, jakgdyby kto strzelił z pi
stoletu :
— Pięć!
— Jakto. Tedzie, — rzekła pa
ni Oliver nieśmiało. — Czy nie mia
ło być cztery?
— Pięć! — powtórzył mąż je
szcze głośniej.
Zauważyłam, że biedaczka drży
i że stara się nie pokazać po sobie
obawy, jaką ją widocznie jej pan i
władca napełniał.
— O tak!—rzekła z przymuszo
nym uśmiechem. — Istotnie, pięć;
teraz sobie przypominam.
Wtrąciłam się tutaj do rozmo
wy, nadmieniając, że w liście napi
sane było cztery; ale pani Oliver
twierdziła, że się mylę, a gdy powie
działam, że mam list przy sobie i
mogę go jej pokazać, rzekła;
— To widocznie tak mi się ja
koś wypsnęło, proszę pani. Ale myś
my zawsze mówili, że pięć. Prawda,
Tedzie!
— Oczywiście — potwierdził
mąż. wciąż zajęty butami.
Zdjęło mnie oburzenie na taki
wyzysk, lecz czułam, że muszę ustąpić.
— Bardzo dobrze, niech będzie
pięć — rzekłam.
— Płatne z góry — ponowił
maż, a gdy odpowiedziałam, że nie
mam nic przeciwko temu, dodał:
— To się znaczy: z góry za ca
ły miesiąc.
Teraz już nietylko zakipiałam z
gniewu, ale i strach mnie ogarnął, bo
aczkolwiek wszystkie pieniądze, ja
kie posiadałam, uważałam za wy
łączną własność dziecka, zostać tak
nagle prawie bez grosza wydało mi
się zbyt ryzykownem. Zwróciłam się
więc do pani Oliver z zapytaniem:
— Czy to taki zwyczaj?
Nie mogło ujść mojej uwagi, że
biedna kobiecina wciąż bada wyraz
twarzy swego męża, a gdy rzucił jej
znaczące spojrzenie, odpowiedziała
mi z pośpiechem:
— Tak, proszę pani, taki zwy
czaj. Wszystkie kobiety w okolicy
tak robią. Ta z pod piątego numeru

ma bliźnięta na garnuszku i za ka
żde dostaje miesięcznie z góry. Ale
niech już będzie tylko za okrągłe
cztery tygodnie, żeby pani wygo
dzie.
— Lecz dlaczego? — zapyta
łam.
— Proszę pani... my paniusi nie
znamy, więc gdyby dziecko zostało
nam na karku... to co wtedy? Nie
mówię, żeby je paniusia miała do
browolnie cisnąć, jak to mówią, ale
gdyby tak paniusia. Boże broń, za
chorowała i zaległa w płaceniu... a
my jesteśmy biedni ludzie...
Jąkała się biedaczka, a ja, kipiąc
z oburzenia, chciałam zapytać ją, czy
mogła na jedną chwilę przypuścić,
że ja porzuciłabym moją dziecinę,
gdy mąż iej, skończywszy z butami,
wstał i rzeki:
— Przecie pani nie chciałaby,
żeby się dziecko oddało do podrzut
ków, dla jakichś tam paru marnych
tygodni?
Takie postawienie kwestyi było
rozstrzygającem. Wydobyłam port
monetkę i drżącą ręką położyłam
mego ostatniego suwerena na stole.
W chwilę potem pan Oliver, na
ciągnąwszy marynarkę i wcisnąw
szy czapkę na głowę, skierował się
do drzwi,
— Bywaj pani zdrowa, — rzekł,
a ja z pewnym wysiłkiem odwzaje
mniłam mu to pożegnanie.
— Odzie idziesz, Tedzie? Czy
„Pod Słońce"?—zapytała pani Oliver.
— Do klubu — odpowiedział
mąż i drzwiami za sobą trzasnął.
Odetchnęłam swobodniej, gdy
sobie poszedł, a jego żona prze
dzierzgnęła się odrazu w zupełnie in
ną kobietę.
— Ach, mój Boże! zawołała z
rodzajem jakiejś dziwnie niewesołej
wesołości — gdzie moja głowa? Toż
ia paniusi dotąd nie poczęstowałam
herbatą, a paniusia taka blada po
drodze, iak płótno!
Odebrałam jej dziecko, a ona
zakrzątnęła się po kuchni. Nakryła
stół obrusem, postawiła na nim or
dynarną filiżankę ze spodkiem, przy
sunęła imbryk do ognia, poczem uklękła przed kominkiem, by przy
piec grzankę, a robiąc to wszystko,
opowiadała mi wciąż o swoim mężu.
Z zawodu był mularzem i cza
sem pracował na cmentarzu, który
widać stąd było po drugiej stronie
drogi, przeważnie jednak był na usługach Strajkowego Komitetu i no
sił sztandar podczas pochodu; da
wniej zaś słynął, jako bokser, i to są
właśnie jego fotografie jeszcze z
czasów kawalerskich, chociaż teraz
bardzo spokojny z niego człowiek i
nigdy mu nie jest w głowie burdy
szukać, broń Boże!
Pomimowoli uczułam sympatyę
dla tei kobiety. Teraz, gdy o tern my
ślę, pojąć nie mogę, że nie zastano
wiłam się nad tern, iż biedaczka, żyjąc ciągle pod strachem tyranii
swego brutala małżonka, musi wciąż
kłamać i udawać, jak tego już mia
18

łam przykład, że to w ten lub inny
sposób odbije się na mojem dziecku.
Ale nie pomyślałam o tern. Po
wiedziałam sobie tylko, że widocz
nie przepada za dziećmi i że będzie
tkliwą opiekunką dla mego maleń
stwa.
Herbata pokrzepiła mnie, a że
już było koło siódmej i słońce za
suwało się za cyprysy cmentarza,
więc nie było innej rady, tylko za
bierać się z powrotem.
Wpierw jednak rozebrałam Izabelkę i ukołysałam ją do snu, a choć
już usnęła, trzymałam ją wciąż na
kolanach, myśląc z rozdarłem ser
cem. iak ja się dzisiaj po raz pierw
szy bez niej spać położę.
Przez ten czas pani Oliver oglą
dała zapasową bieliznę maleńkiej, a
usłyszawszy, że to ja sama wszyst
ko szyłam, wpadła w zachwyt.
— Patrzcie państwo! Co by to
za szwaczka mogła być z paniusi,
gdyby paniusia chciała.
Pomimo, iż wierzyłam głęboko,
że dziecku memu będzie tu dobrze
i że jest jeszcze zbyt małe, by mo
gło tęsknić za mną (co będąc pocie
chą. było jednocześnie bólem), roz
płakałam się tak gwałtownie, kła
dąc je do kołyski, że obudziło się i
musiałam uśpić je ponownie.
— Pani będzie dobrą dla mego
aniołka, kochana pani Oliver? —
rzekłam z gorącą prośbą w głosie.
— Przecie, że będę, paniusiu.
— I będzie ją pani kąpała co
dziennie, nieprawdaż?
— Rano i wieczór. To już mój
zwyczaj.
— I będzie pani czysto utrzy
mywała jej flaszeczkę, i dbać, żeby
miała zawsze świeże mleko, prosto
od krowy?
— Jak Bóg na niebie. Już niech
paniusię o nic głowa nie boli. Sama
byłam matką, i będę dbać o paniusinego aniołka, jakgdyby mi mój wła
sny z nieba wrócił.
— Bóg zapłać! — wykrzyknę
łam rozpacznie — Bóg zapłać! —
Poczem. zerwawszy się z klęczek od
kołyski, przy której chwilę gorąco
się modliłam, wybiegłam z domu.
Rozdział LXXXVI.
Cała spłakana, zapuściłam gę
stą wualkę na twarz i szłam spiesz
nie, prześlizgując się wśród tłumu
przechodniów, dla których moje
zmartwienia zgoła nie istniały.
Po pewnym czasie jednak uspokoiłam się trochę i zaczęłam
strofować się za swoje mazgajstwo.
Bo i czego tu płakać? Prawda,
rozstałam się z moją dzieciną, ale
to dla jej dobra; oddałam ostatnie
go suwerena, ale zabezpieczyłam jej
byt na cały miesiąc, a teraz trzeba
myśleć tylko o tern, aby dostać ja
kieś zajęcie.
2e je dostanę, o tern na jedna
chwilę nie wątpiłam; chodziło o to
jedynie, iakie i gdzie?
I tu poniosły mnie marzenia!
Przypomniawszy sobie, jak Wie-

Jebną Matka .'Wychwalała moje
zdolności, i jak byłam zawsze pier
wsza uczenicą (dostawałam jeszcze
wfęoeł nagród, niż Alma, choć
nie wspomniałam o tern dotąd), po
myślałam, że jestem przecież wy
kształconą kobietą. Znałam kilka ję
zyków: włoski, francuski, niemiec
ki; wiedziałam, że wiele kobiet utrzymuje się z przekładu książek
dla dzienników i wydawców; cze
muż ja bym nie mogła postarać się
o taką pracę?
Co więcej 1 Nietylko tłomaczyć, mogłabym sama pisać książ
ki! Byłam tego pewna, że bym mo
gła — w każdym razie, jedną książ
kę o samotnych młodych kobietach
i dziewczętach, zmuszonych do to
rowania sobie1 drogi przez wrogi,
bezlitosny świat... i czułam, że napi
sałabym rzecz dobrą, bo prawdziwą.
O! jakże próżne były te myśli
moje! Choć, z drugiej strony, nie
wszystko w nich było próżnością;
nie myślałam bowiem o sławie, ani
o tem, co powiedzianaby o mojej
książce, tylko jedynie, co bym za
nią dostać mogła?
Może niewiele; w każdym ra
zie dosyć, abym mogła wynająć domek na wsi, domek upięty w róże
i powoje, gdzie Izabelka biegałaby
po ogródku, zrywając kwiatki.
— Więc' czego się mazgaisz,
niemądre stworzenie? — mówiłam
sobie, przyspieszając kroku.
Doszłam w ten sposób do mo
stu, gdzie zamierzałam wsiąść do
tramwaju, ale ponieważ nie czułam
się zmęczoną, poszłam dalej, żeby
bodaj jeden kurs zaoszczędzić.
Byłam już w połowie Mile End
Road, gdy nagle zdałam sobie w
pełni sprawę z odległości, jaka
. dzielić mnie będzie od dziecka, utrudniając mi odwiedzanie go i uniemożliwiając szybkie porozumie
wanie się z panią Oliver i przyby
cie moje na czas, wrazie gdyby,
jak to przecież często z dziećmi by
wa, nagle i niebezpiecznie zachoro
wało.
Uprzytomniłam sobie te nieskoń
czenie długie przestrzenie, jakie
przebywałam rano, i wydały mi
się one dalszemi i bardziej przera
żaj ącemi. niż te, które dzieliły mnie
od Jurka, gdy był na końcu świata.
Żadne uroki moich ambitnych
marzeń nie zdołałyby mnie pogodzić
z tak niebezpieczną rozłąką.
— To niemożliwe — myśla
łam — to całkiem niemożliwe!
Bezwiednie zwolniłam kroku.
Gdym weszła z tę część Mile End
Road, gdzie mieszkają żydowscy
krawcy, przystanęłam również bez
wiednie na rogu ulicy, gdzie stary
włoch przygrywał na katarynce
gromadce żydowskich dzieciaków
o błyszczących oczach i kręconych
włosach.
.-Przypatrywałam-się im, prawie
ich nie widząc, gdy oczy moje padły na ogłoszenie, umieszczone w oknie lichego sklepiku z wiktuałatni.

— Muszę zawołać ojca — rze
Wielkięmi literami pisane, brzmiakła stara i zniknęła we drzwiach.
ło ono, jak następuje:
W chwilę potem usłyszałam w
Potrzebna szwaczka.. Dobre wyna
grodzenie. Wiadomość: Washington sieni drugi gardłowy i chrapliwy
głos, tym razem męski, mówiący:
Street Nr ...
— Czy ona z naszych?
Od jakiej drobnostki zawisło
— Nie. To gojka.
czasem nasze przeznaczenie!
Wślad za tem wysoki, szczupły
Błyskawicznie stanęły mi w pa
żyd wszedł do pokoju. W życiu
mięci zachwyty pani Oliver nad mojem nie widziałam tak patryarmojem szyciem i nim opamiętałam
chalnej postaci. Byłby mógł dosko
się, co czynię, wbiegłam w boczną u- nale pozować do portretu Mojżesza
liczkę i zastukałam obu rękoma w
ze swą długą, siwą brodą i poważną
otwarte drzwi.
twarzą, gdyby nie aksamitna jarStara, otyła żydówka w czarnej mułka na głowie i długi czarny alperuce,
obwieszona łańcuszkami, pagowy fartuch, cały zasiany strzęp
kolczykami i obfitością wszelakiej kami nici i skrawkami różnych mazłotej biżuteryi, wyszła z sąsiednie teryałów.
go pokoju i zbliżyła się do mnie.
Popatrzył na mnie bystro przez
Powiedziałam jej, z czem przycho chwilę, a gdy żona pokazała mu
dzę. ona zaś, obejrzawszy mnie z moją robotę, zażył niuch tabaki, utarł
pewnem zdziwieniem, rzekła chrap donośnie nos w kraciastą chustkę
liwym, gardłowym głosem:
i rozpoczął ponowne badanie.
— Proszę poczekać! Moja cór
Drżałam na myśl, że będzie
ka, ona bardzo dobrze mówi po an mnie wypytywał szczegółowo o ró
gielski.
żne osobiste sprawy, on jednak po
Poczem, odwróciwszy głowę, za przestał na dowiedzeniu się mego
wołała:
nazwiska i wyznania.
— Miriam! Miriam!
— Nu, co Dani żąda za wyna
Na to wołanie zbiegła ze scho grodzenie? — zapytał.
dów młoda Żydóweczka o wielkich
— Odpowiedziałam, że przy
czarnych oczach, czarnowłosa, bar stanę na to, co płaci innym dziew
dzo miłej powierzchowności.
czętom, wykonywującym tę samą
Powtórzyłam moje żądanie. robotę.
Wówczas dziewczyna z matką wpro
—: Aj! Aj! Tak nie idzie. Te
wadziły mnie do sieni i poddały in- dziewczęta, to one są specyalistki.
dagacyi.
A pani wcale jeszcze wprawy nie
Czy jestem szwaczką? Nie, ale ma, to jakże ja mam płacić tyle, co
chcę nią zostać. Czy szyłam kiedy tamtym?
kamizelki? Nie, ale szyć umiem bar
Córka, która widocznie powzię
dzo dobrze.
ła ku mnie wielką i odwzajemnioną
Może coś w naglącym wyrazie sympatyę, wtrąciła się do rozmowy,
mojej twarzy, a prawdopodobnie zapewniając, że jestem szybszą w
własna potrzeba podziałała na ży robocie, niż Lea; ale żyd z ojcow
dówkę, bo, poszeptawszy z córką, ską powagą nakazał jej milczenie
która patrzyła na mnie życzliwie i oświadczył, że jako „początkują
swemi pięknemi oczyma, rzekła:
cą", może mnie zgodzić „od sztuki"
— Bardzo dobrze; zobaczymy, (tu wymienił bardzo nizką cenę za
co potrafi.
pół tuzina guzików i dziurek), pod
Wprowadzono mnie do ciasnego warunkiem, żebym pracowała u sie
i dusznego pokoju, gdzie gromadka bie.
Przystałam na to, bo cóż było
dziewcząt, wyłącznie żydowskich,
pracowała nad poszczególnemi czę robić; poczem stary żyd wyszedł z
ściami kamizelek. Jedna szyła przo pokoju, zalecając mi, żebym przy
dy. druga plecy, trzecia dziergała szła nazajutrz.
DCN.
dziurki jedwabiem.
Takiej właśnie „dziurkarki" po
trzebowano, i' Miriam poprosiła mnie
grzecznie, abym się przyjrzała tej
robocie i spróbowała, czy potrafię.
Popatrzywszy czas jakiś, rzekłam:
Jerzy Stieber.
• — Spróbuję.
Podano mi igłę, jedwab i jedną
Z cyklu „D zieje se rca ” .
połowę przodu kamizelki, a po dzie
sięciu minutach obdziergałam jedną
Moje sa usta iej miodowe.
dziurkę i podałam ją do obejrzenia.
Córka rozpływała się w pochwa bo pocałunków nic nie zetrze.
— Tak. pocałunków nic nie zatrze,
łach, ale matka rzekła:
nic. chyba pocałunki nowe.
— Bardzo ładnie, tylko powoli.
— Spróbuję jeszcze raz — rze
lei duszy nikt mi nie zabierze.
kłam, i tak gorąco pragnęłam zado ślub dusz wzajemny trwa na wieki.
wolić wymagania żydówki, że ob — Ślub dusz wzajemny trwa na wieki,
dziergałam drugą dziurkę nietylko ale czy ślubowała szczerze?
prędzej, ale jeszcze lepiej, niż pierw
Milczcie, przeczucia złe. oszczercę,
szą.
„ serce
mi dała, mem zostanie.
— Prześlicznie! — rzekła cór —
Serce mi dała?... Twem zostanie,
ka. — I, mamo, ona już prędzej ' leżeli ona miała serce.
dzierga, niż Lea. Porównywałam je. «)9
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M
8!

b ó r gotowych
oraz fabryka przyjmuje powozy do
Wyrabia: K oła, furgo
o d nowrienis.
ieni
n y , p la tfo r m y i t. p. W arszaw a,

S z p ita ln a M JO — Jam iołk ow sk i.

Krótki rys ratownictwa

91

9221

B r y c z e k , Wo
la n tó w , Kurs ó w ek ,K o szy 
k ó w dwukóle k wielki wy

przeniesiony na ul. G ę s ią Aft 9 7 róg Okopowej tel. 99-32 i 107-25.
N o w o o tw o rzo n y d zia ł fab ryk acyi r e ss o r ó w z e sta li ang. hartow anych na
sp o só b p etersb u rsk i.

!! Dla S a n ita rju s z y S!
«✓>

Istn iele od 1838 roku.

d. F. Gadnmskligo

R e s s o r y do s a m o c h o d ó w
D zw o n k i elek try czn e. S y g n a liz a c je ,
in sta lu je i k on serw u je

W a rsza w a , Krak. - Przedm . M 7.

Obstalunki z prowincyi załatwia się odwrotną pocztą

Sprzedaż hurtowa i detaliczna.

Pracownia ^spółdzielcza ubiorów kobiecych i
Import

KRUCZA J6 19 m. 59.

w łasny

herbaty

Chińskiej

i Ceylońskiej.

•

•

Przyjm uje w sz e lk ie zam ów ien ia na rob oty u o w e , otw iera s p e c ja ln y d ział

P r z e r a b ia n iu r z e c z y z u ż y ty c h , o d ś w ie ż a n ia ic h , n a p r a w ia n ia b ie 
liz n y o s o b is te j i s to ło w e j,

•

PO CENACH MOŻLIWIE NAJNIŻSZYCH.
Posiad a na sk ład zie go tow e m undurki i fartu szk i d l i pensjonarek.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

■MEBLE GOTOWE

N)

od najskromniejszych do najwykwintniejszych poleca T A N IO majster stolarski

Józef Trojanowski
wieloletni dostawca mebli do magazynu firmy K . Z a ł ą s k i i S -k a .

W ARSZTATY I M AG AZYN

C h ło d n a 4 5 . W a r s z a w a . T e l. 2 3 5 - 0 4 .

D ozw o lon y przez K aaę M edyczną D la od różn ian ia od w ie lu le k ó w ó zb |.żon ej n ązw ie, zw racam y u w agę, że nasz środ ek le c z n ic z y znajduj** się
w sprzed aży t y l k o w O p ła tk a c h op atrzon ych n aszą firmą.

e

W a r s a . T o w . A k o . „H I O T O R ” M a r s z a ł k o w s k a 2 3 .

Drukowano farbą z fabryki W. Karpińskiego i W. Lepperta, w Warszawie.
.Świat* Nb 45 z dnia 7 Listopada 1914 r.
Ho3RojieHo Bocmhoio IleHsypoio. BapmaBa, 23

okthóph

20
I 9 l łr .

K lis z e i d ruk w ykonane w Z a k ła d a c h G ra fic z n y c h T o w . A k c . S. C rg e b ran d a S-ów.

