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„ TWARZ ZZA KURTYNY.
I.
UŚMIECHy W PRZESTRZEŃ...

— Więc, panie doktorze?
Zapinała bluzkę na piersiach.
Na wysmukłych palcach o prze
pysznie pielęgnowanych paznokciach
migotały pierścionki. Wśród nich
wielki rubin, ocierając się o koron
ki koszuli, błyszczał, jak duża plama
krwi.
— Jakiż wyrok? Niechże wiem—
dodała z lekkim rumieńcem na bla
doróżowej twarzy, oświeconej go
rącym błękitem oczu o spojrzeniu
słodkiem zarazem i zuchwałem,
spojrzeniu śmiałego życia.
Gibka, choć osadzona mocno
w pełnych biodrach, stała przed
nim uśmiechnięta, w smudze fioł
kowych perfum i jasnego zapachu
blondynki, oparłszy się lekko ręką
pod bok.
— Chciałbym postawić pani jed
no pytanie... Mam przyjemność wi
dzieć panią u siebie jako pacjentkę
poraź pierwszy. Zresztą wiem... na
turalnie. Któż w Warszawie nie zna
i nie podziwia Liii Dowgird? Czy
pani nie ma zamiaru porzucić
sceny?
~ Nigdy! — zawołała ze szczerem oburzeniem, podnosząc ręce
do ufryzowanych po chłopięcemu
złoto- popielatych włosów. — Próbo
wałam przed dwoma laty. Byłam
u rodziny — skrzywiła się — na wsi.
Wysiedziałam się tam siedem czy
osiem miesięcy. Myślałam, że umrę.
Wtedy byłam naprawdę chora...
i bardzo brzydka. .
— Nigdy, nigdy... — powtórzyła
z niezłomnym uporem.
— No tak, już wiem, co doktór
chce powiedzieć — uśmiechnęła się
żałośliwie, jak dziewczynka skrzy
czana za psotę.—Żyję okropnie niehygienicznie, ponad wszelkie po
jęcie. Wiem... wiem. Nie pić, nie
palić... bardzo mało palę, prawie
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nic... nie grać... otóż to... i co jesz
cze? Może i kochać już nie? O dzie
wiątej do łóżeczka, posilny buljonik, lekka lekturka, trochę sportów
ale z umiarkowaniem, najlepiej wy
jechać z Warszawy. Ojoj! Już wiem!
Najdroższy panie doktorze, nie mo
gę, nie mogę!
— A jednak sprawa jest poważ
na, bardziej poważna, niż pani my
śli—rzekł powoli.
— Och, co za uroczysty ton!
Aż mnie gęsia skórka obleciała...
Doktór Szreniawa pogładził z mi
mowolnym uśmiechem krótko przy
strzyżone czarne wąsy i przyciętą
w klin brodę.
— Zwróciła się pani do mnie
z całem zaufaniem. To mnie obo
wiązuje do bezwzględnej szczerości.
Położył rękę na jej dłoni.
— Czemu pani tak strasznie
spieszy się z życiem?
Odrzuciła dumnie głowę do gó
ry. W oczach jej zagasł śmiech
słodyczy, rozbłękitniły się hartow
nym blaskiem śmiałym.
— Bo nienawidzę tej fali co
dziennej, płynącej leniwo, leniwo...
w której roztapia się marnie wszyst
ko, co jest uśmiechem młodości...
która pozostawia w sercach osad
żrący ciągłego czekania, pokornego
i tchórzliwego czekania na chwilę
jaśniejszą... Może to śmiesznie po
wiedziałam... No cóż, jestem taka
i taką już pozostanę. A teraz dokto
rze złoty, co mi pan powie naresz
cie na te moje zawroty głowy i te
dwa dziwaczne omdlenia, których
dawniej nigdy nie miałam?
Patrzył na nią życzliwie, trochę
zakłopotany, nie wypuszczając jej
dłoni z uścisku.
— Droga pani, organizm ludzki
jest pełen niespodzianek dla nas
lekarzy. I siła, która tą cudowną—
dla mnie przynajmniej—maszynerją
powoduje, kryje . w sobie różne
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tajemnice. Więc cieszyłbym się bar
dzo, gdyby ten bujny pęd, którym
pani kwitnie, zadał kłam mojej djagnozie.
— Słodzi tę pigułkę, słodzi...
Nałożył szybko binokle, popra
wił je krótkim ruchem.
Narazie muszę skonstatować,
że jest pani dość ciężko... tak, do
syć ciężko chora na serce. Zapiszę
pani lekarstwo, ale jako rzecz naj
ważniejszą zalecam usilnie i sta
nowczo, w warunkach, w których
pani żyje, pod każdym względem
ostrożność jak największą... pod
każdym względem.
Białoróżowa twarz kobiety za
snuła się na chwilę jakimś przelotnym
bladym obłokiem, który zaostrzył
na moment miękkie rysy, a światło
błękitne śmiało patrzących oczu
podkreślił wyraźniej i rozjarzył głę
bią pełną tak dziwnej jasności, że
lekarz bezwolnie od tego spojrzenia
wzrok odwrócił. Żachnął się zaraz,
sam na siebie rozgniewany, i znów
poszukał oczu aktorki. Lecz ta ostra,
przejmująca nagłym błyskiem jas
ność rozwiała się już w słodycz
ciepłą i zuchwale drwiącą z ponu
rych zamyśleń.
— Chora na serce, ciężko cho
ra — powtórzyła głosem, w którego
dźwięcznych, altowych brzmieniach
taiło się ironiczne a łagodne we
zwanie do nieznanej pieszczoty. —
Ładna historja! To znaczy, pisz te
stament, Liii, i kupuj bilet na tam
ten świat! Więc tak już bez miło
sierdzia skazuje mnie pan, bez ape
lacji?
Oparła się łokciami o biurko,
ujęła twarz w dłonie, zmniejszając
ją i czyniąc podobną do lic zadu
manej dziewczyny. Usta jej lekko
zadrżały.
— Skazuję, nie skazuję — rzekł
Szreniawa, rozkładając ręce, nieco
zafrasowany pachnącą jej blizkością- — Pacjenci, szczególnie panie,
myślą o nas czasem, jak dzieci, że
jesteśmy rodzajem czarnoksiężni
ków, ferujących wyroki życia i śmier
ci. Tym czarnoksiężnikiem jest na
tura, a my patrzymy na jej zagadkę
przez zadymione szkła doświadcze

nia i nauki. Więc śmiesznem by by
ło, żeby którykolwiek z nas miał
pretensję do nieomylności. A ska
zani, to wszyscy jesteśmy, tylko, że
przeważnie nigdy o tern nie myślimy.
— Bo to jest niesprawiedliwe
i dlatego wcale nas nie obchodzi.
A grać będę, będę, żeby pan wie
dział!
— Ale szanować się, pani Liii,
szanować się! Proszę i radzę naj
bardziej serjo. Organizm pani jest
silny, zbadałem panią dokładnie.
Dziwi mnie nawet, przyznaję otwar
cie, że choroba, którą niestety stwier
dziłem, nie odbija się zupełnie na
pani zewnętrznym wyglądzie. To
rzadki wypadek. Toteż może być
dobrze, niech pani tylko mnie słu
cha, zażywa grzecznie te krople,
które zapisuję, pokaże mi się za
jakieś dwa tygodnie, no i — dokoń
czył wstając—jeżeli już inaczej nie
można, będzie zawsze tym uśmie
chem wdzięku, który ludziom oczy
rozjaśnia, gdy widzą panią na scenie.
— Oczy rozjaśnia...— powtórzy
ła. — A dlaczego ludzie patrzą cza
sem na siebie z przerażeniem? —
spytała nagle.
— Jakto? — Otworzył szeroko
oczy, podniósł do góry ramiona.
— Naprzykład nieznajomi, gdy
spotkają się na ulicy. Tak, patrzą
na siebie z nagłym strachem i jak
by się o coś nieufnie pytali. Albo
nawet znajomi. Pan na mnie tak
spojrzał przed chwilą.
Rozbłysło mu sekundowe przy
pomnienie. Owionęła je nadzieja
nieokreślona, mglista, z czarnej otchłani śmiejąca się śmiechem dzie
cka. A równocześnie odcięło się
silniej w jego świadomości nie
uchwytne prawie wrażenie, że za
strach mimowolny gniewał się sam
na siebie... na kogoś drugiego
w sobie.
Otrząsnął się, pogładził niecier
pliwie brodę.
— Mogła pani wistocie wyczy
tać w mojem spojrzeniu szczerą
troskę wielbiciela pani talentu i praw
dziwie życzliwego lekarza, któremu
na pani wyzdrowieniu bardzo zależy.
— Pokręciła główką.
— O nie, to było inaczej. Do
widzenia, panie doktorze i bardzo
dziękuję.
— Będzie pani ostrożna i po
wolna moim radom? — spytał ser
decznie.
— Będę—odpowiedziała poważ
nie.—To znaczy, postaram się- No,
o ile będę mogła.
Uśmiechnęła się do niego całą
twarzą uroczą, schylając lekko gło
wę. W głębi tego uśmiechu kryła
się pamięć różowa, że widział od

słonięte jej piersi. Zarumieniona
wyszła na ulicę.
Ogarnął ją szeroki wiew prze
strzeni, ciepły od popołudniowego
słońca, które malowało czerwonem
złotem jesienne liście na drzewach
Alei.
Przystanęła, wsłuchując się w
gwar wielkomiejski, szumiący tysią
cem splątanych odgłosów, w któ
rych drżały echa pozdrowień i obiet
nic dalekich. Uczuła się nagle od
dzieloną od tego- całego barwnego
rojowiska, pokornie samą. I zara
zem wydało się jej, że cała jej
istota jest przepełniona po brzegi
tęsknotą za wszystkiem, czego chciała, a co się nie spełniło, że żyje
w niej tej tęsknoty moc, nigdy nieprzeczuwana.
Rozchyliła usta uśmiechem wy
słanym w przejrzystą toń napełnio
ną słońcem i odblaskami jesieni,
uśmiechem, który z rozbrajającym
wdziękiem pytał groźną jakąś, nie
znaną potęgę: dlaczego chcesz mi
uczynić coś złego? Drgnęła i bez
wiednie podała się w tył.
Przylepiony do muru kamienicy,
o dwa, trzy kroki obok, patrzył na
nią człowiek licho i brudno odzia
ny, krępy i barczysty, z twarzą sza
rą i grubo ciosaną. Z pod sporto
wej, obdartej czapki, nasuniętej na
oczy, wdarło się w nią, jak wilcze
kły, spojrzenie złowrogie i żebracze,
zajadłym błyskiem zdzierające suk
nie z niej, strojnej i białej. W tym
błysku zjarzyła się nienawiść, pod
stępna, wściekła i bezsilna, jak
zwierz na łańcuchu. Zjarzyła się
tak gwałtownie, że Liii krzyknęła
cicho z przestrachem i obronnym
ruchem uniosła ręce ku twarzy.
W tej chwili stanął przy niej
młody, wysmukły oficer z odznaka
mi majora, zasalutował prężąc się
służbiście, jak przed najwyższym
przełożonym, i nie odejmując pal
ców od daszku czapki, rzeki szybko:
— Widzę, że pani się przestra
szyła... Jeśli moje usługi mogą się
na coś przydać... — Dźwięczny głos
zmatował się nieśmiałem wruszeniem.
Człowiek w sportowej czapce,
uderzony groźnym wzrokiem oficera,
jak biczem, skulił się, ziewnął,
spojrzał z podełba pogardliwie i, wło
żywszy ręce w kieszenie, odszedł
pogwizdując.
Liii rozglądała się szeroko rozwartemi oczami.
— Dziękuję panu. Tak jest, rze
czywiście przestraszyłam się. Zda
wało mi się, że ten obdartus chce
się na mnie rzucić. Nikt jeszcze
tak źle na mnie nie spojrzał? Ale
jestem dziecinna. Cóż mi się mogło
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stać w jasny dzień, w Alejach? Ty
le ludzi wokoło... Dziękuję panu.
Kiwnęła mu noskiem i oczami
i zaczęła iść w stronę placu Trzech
Krzyży, z półsennym, trochę zmę
czonym uśmiechem na drobnych,
wilgotnych ustach.
Twarz tego oficera, szczupła,
smagła, z melancholijnemi oczami
tęsknej panny, wydała się jej mile
znajomą.
Nie zdziwiła się wcale, że na
gle wyrósł koło niej z ulicznego
tłumu.
— Ach, przecież to on — pomyślałaTen sam, który w ostatnich ty
godniach prawie codziennie nasu
wał się jej przed oczy w teatrze.
Grając, widziała go ze sceny zawsze
na tern samem miejscu, w pierwszym
rzędzie krzeseł, na lewym rogu.
Uparcie, nieśmiało wciąż patrzył.
Ptzyzwyczaiła się do tych oczu...
I dzisiaj... Przypomniała sobie... Gdy
szła do doktora i w bramie ocią
gała sie z wejściem niechętnie,
przeszedł koło niej szybko ze spusz
czoną głową, w błysku sekundy pa
trząc na nią jakby lękliwie.
Wzruszyła ramionami.
— Znowu taki śmieszny wielbi
ciel z oddalenia...
Usłyszała tuż przy sobie słowa,
w zakłopotaniu spiesznie, niepew. nie rzucone:
— Pani raczy nie pogniewać
się, jeśli ośmielę się jeszcze...
I głos zjaśniał zaraz stanowczym
dźwiękiem:
— Nie znajdę już drugiej takiej
sposobności... Pani mówiła do mnie...
— Ale z nieznajomymi na ulicy
nie rozmawiam.
Słodkie i zuchwałe oczy zalśniły
z pańska, krótkim ruchem zwróciła
w bok głowę, wyższa, bardziej gib
ka na chwilę.
— Ale ja już jestem znajomy—
rzekł z nieśmiałą przekorą.—Zresz
tą rozumie się... pani pozwoli...
Major Olszański... Powinienem był
odrazu .. Ale naprawdę nie wiem,
co ze mną... Sposobność, tę uprag
nioną, mam nareszcie w rękach
i chce zaraz odlecieć...
Spojrzała pobłażliwie w jego
oczy, rozpaczliwe, bezradne, a lśnią
ce aksamitnie.
— Niechże już pan odejmie raz
tę rękę od czapki. Ludzie gotowi
pomyśleć, że ze mnie jakiś jenerał
przebrany.
— Pani nie gniewa się — zawo
łał z ulgą.
Dalszy ciąg nastąpi.

Józef Relidzyński.

Nowela.

„ Tajemnica przystanku tramwajowego.
Dziś właśnie była rocznica...
Datę tę pamiętał dokładnie, pod
kreślił ją bowiem czerwonym ołów
kiem w swoim pamiętniku miłosnym,
który z pasją prowadził. Właściwie,
byłoby może bardziej wskazane pod
kreślić ją czarno — tak smutno
skończyła się ta wesoła historja, jed
na z wielu, jakie zdobiły jego pa
miętnik.
Być może, iż kierowało nim już
wtedy przeczucie, że ten bukiet jaś
minów młodego i bujnego uczucia,
który los dlań łaskawy rzucił mu po
dówczas pod nogi, zanim liście
z drzew opadną, zrosi krew...
Dość, że podkreślił datę czer
wono i nie zapomniał jej, jak tylu
innych. Może zresztą i zapomniał,
ale róża ponsowa, w brylantowych
kropelkach rosy, jak z piersi wy
rwane serce, na które spadły łzy rzę
siste — róża ponsowa w koszyku
przechodzącej kwiaciarki ulicznej —
przypomniała mu dzisiejszą ro
cznicę...
Dość, że nagle przystanął...
Na lewo od niego, z za krat
parku Ujazdowskiego, bieliły się
i różowiły rozkwitające wśród piesz
czot poranka majowego, wonne, zro
szone bzy. Na prawo, niby różno
barwna łąka, lśniły w słońcu kra
waty mężczyzn i kapelusze kobiet,
roześmianych i skupionych na' przy
stanku tramwajowym...
Zarłocznem, sępiem spojrzeniem,
ponad głowami mężczyzn, prześliz
gnął się po biodrach kobiecych
w dół, zwyczajem swoim zaczynając
obserwację od nóg, które były dlań
kardynalnym warunkiem urody ko
biecej...
Gdy wtem spojrzenie jego jakby
zmętniało, znieruchomiało i jakby
wgłąb się cofnęło. Twarz jego jak
by zszarzała, posypana popiołem.
Maleńka zmarszczka poprzeczna ko
ło kwitnących ust, nadająca pięknym
rysom jego to wyraz smutku i znu
żenia, to znów wyrafinowanego okru
cieństwa, pogłębiła się. Z przygry
zionych kurczowo warg wyszedł szept
zdławiony:
— To ten przystanek... ten
sam... dziś właśnie rok...
Stał chwilę, jakby wrośnięty,
z głową pochyloną, jakby przytło
czoną ciężarem wspomnienia. Szyb
ko jednak przemógł się. Zagwizdał
jakąś kabaretową melodję, machnął
modną laseczką i poszedł dalej.
Twarz miał już spokojną i obojętną,

tylko wzrok jakby zgaszony, chód
nieco ociężały, i ta zmarszczka jakgdyby pogłębiła się jeszcze...
Poczuł się nagle znużony. Nic
dziwnego — mało spał tej nocy...
Usiadł na ławce...
I nagle przed oczyma jego, niby
w kinematografie, poczęła się prze
suwać cała ta historja, którą w pa
miętniku swoim ochrzcił mianem
„historji przystanka tramwajowego".

Zaczęła się ona w taki sam rozelśniony i rozdrgany poranek ma
jowy — rok temu... akurat rok...
W nocy grał w klubie. Zgrał
się. Przegrana była poważna, na
wet w stosunku do jego wielkiego,
dziedzicznego majątku, który bez
trosko, z dnia na dzień przeżywał.
Przyjechał do domu nad ranem, z bó
lem głowy, która ciążyła mu, jak
kamień. Położył się spać, ale napróżno starał się zasnąć. Zdrowy
jego, wyhodowany na wsi organizm,
zatruty dużą ilością wypalonych cy
gar oraz wypitego szampana i czar
nej kawy, po kilkunastogodzinnem
siedzeniu na jednem miejscu wśród
szarpiących nerwy wrażeń wysokiej
gry, dopominał się o ruch, o po
wietrze. Wziął gorącą wannę, ubrał
się i wyszedł na miasto.
Poranek majowy objął go całe
go, niby ciepłą, wonną, złocistą ką
pielą. W kąpieli tej, w blaskach
słońca, rywalizujących z blaskami
oczu kobiet, młodych, uroczych,
pachnących, lekko i przejrzyście
ubranych, które, jak barwne motyle,
rojnic wyległy na ulice—tajemnicze
i obiecujące — rychło zapomniał
o przegranej. Miał zresztą przesąd,
że los, który go stale pieścił—każdą
nową przegraną musi mu wynagro
dzić nowym uśmiechem kobiecym,
tern ponętniejszym, im większa
była przegrana. Przeczucie to nieraz
go już nie omyliło. Nie omyliło go
i tym razem...
Szedł właśnie Alejami Ujazdowskiemi.
Młody, piękny, zdrów i silny,
doskonale zbudowany i ubrany, wio
nący tym nieokreślonym czarem,
jaki zarówno mężczyźnie, jak i kobie
cie, daje przynależność do dobrej,
starej rasy, szedł w blaskach majo
wego słońca, pod pieszczotą oczu
kobiecych, z uczuciem młodego,
beztroskiego myśliwca, który wyszedł
na łowy. Kochał te łowy, przekładał
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je nad wszystkie inne! Może dlatego
też tak mu się wiodły...
Tu i owdzie uśmiechnęła się
doń śliczna twarzyczka. Rzucał okiem
na nogi jej właścicielki i nie oglądał
się. To znów obejrzał się za jakąś
śliczną parą nóżek, lecz, zawiódłszy
się na reszcie, czemprędzej odwra
cał głowę i szedł dalej. Szukał, jak
zawsze, doskonałej całości, dosko
nałość zaś, jak wiadomo, jest niby
kwiat paproci: kwitnie pono, rzadko
jednak, kto go ogląda!
Ogarniało go już zniechęcenie.
Ból głowy, który mu chwilowo prze
szedł, znów powracał, wlokąc za
sobą znużenie po nieprzespanej i prze
granej nocy. Chciał już skinąć na
dorożkę i wracać do domu. Gdy
wtem...
Przechodził właśnie obok Parku
Ujazdowskiego. Przed sobą miał
przystanek tramwajowy, przy którym
stała grupka osób, czekających na
tramwaj. Z grupki ktoś mu się nisko
ukłonił...
Poznał „pana Mięcia", współ
pracownika znanej firmy fryzjer
skiej, * * * który go stale golił,
znosił mu najświeższe ploteczki,
wzamian za nie otrzymując od swego
klijenta w sezonie wyścigowym „ty
py" końskie, wyścigi bowiem były
namiętnością—jedyną, jak się zdaje,
sympatycznego, świetnego artysty
brzytwy. Uprzejmie mu się odkłonił,
machinalnie rzucając okiem na ko
bietę, którą „pan Miecio" trzymał
pod rękę, rozpromieniony i odświę
tnie wystrojony...
Uderzyła go para przecudnych,
niby dwa zroszone fijołki, oczu,
wydłużonych, jak u kobiet Wschodu,
w oprawie długich, ciemnych rzęs,
co zwieszały się, niby wierzby płaczące nad błękitem stawu; czoło,
antycznie sklepione, z którego, niby
ze szczytu śnieżnego, wiatr zwiewał
miedziano-złocistą mgłę niesfornych
loków, Tycjanowskiego pędzla god
nych; wreszcie usta o przedziwnym
wykroju, które, jak rozcięty owoc
granatu na białym obrusie, krwawiły
się na tle bladej, subtelnej twarzy
czki, przybierającej pod słońce od
cień liljowy...
Śliczności te były tak fascynu
jące, że czemprędzej, swoim zwy
czajem, skierował wzrok na nogi
dziewczyny. Tu czekała go nowa
niespodzianka...
Nóżki były prześliczne. Wpraw
dzie obuwie i pończochy pozostawiały
wiele do życzenia, — to jednak, co
dała natura, było wprost dziełem
sztuki...
Sunął wzrokiem dalej...
Linja bioder wspaniała, zarys
piersi cudowny, ramiona wprost

królewskie, szyja godna łabędzia!
Nawet ręce... zbyt mało może wy
pieszczone, ale poprostu — no,
rasowe...
Tylko ta suknia, ten kapelusz...
wprost niemożliwe! Ale dziewczyna,
jak cukierek...
Skąd ten bałwan „pan Miecio"
wytrzasnął takie cudo?...
Zdecydowany był już podejść do
niego pod pretekstem jakiegoś inte
resu, gdy wtem tramwaj nadjechał
i parka zginęła mu z oczu w tłumie
osób, tłoczących się na stopniach...
Dzwonek... i tramwaj ruszył. Na
wskoczenie do natłoczonego wozu
(tramwajem nigdy jeszcze nie jechał)
nie mógł się, mimo wszystko, zde
cydować i stał bezradnie, patrząc
na sunącego potwora, który, niby
smok z bajki, porywał mu zaklętą
królewnę...
W oknie tramwaju mignęła mu
nagle słodka twarzyczka — jei twa
rzyczka... Uśmiechnął się do niej
i odruchowo uchylił kapelusza. Z za
szyby rozkwitł mu uśmiech — naj
rozkoszniejszy chyba, jaki widział
w życiu; na ukłon odpowiedziało
wdzięczne skinięcie ślicznej główki...
i tramwaj był już daleko...
Ruszył, zamyślony...
Po chwili na ustach jego siniał
jakiś dziwny, blady, okrutny uśmiech...
Skinął na dorożkę i pojechał do
domu...

— O, do narzeczonych ten prze
sąd nie stosuje się! Jesteśmy zre
sztą najlepszym tego dowodem.
— Ach, tak... Istotnie... Winszuję
panu!
— Dziękuję serdecznie panu
hrabiemu... Janie! kolońską wodę...
Ale ja będę miał prośbę do pana
hrabiego, aby pan hrabia zechciał
łaskawie dać mi do ślubu swoją
karetę, bo to dziś ogromny wydatek,
a lepiej pieniądze te użyć na gospo
darstwo.
— Zapewne... Będziesz pan miał
karetę.
— Dziękuję serdecznie panu
hrabiemu... Przedziałek, jak zawsze?...
Sługa uniżony pana hrabiego!

W miesiąc po tej rozmowie
śliczna panna Kazia, narzeczona
„pana Mięcia*,- w prześlicznych
jedwabnych pończoszkach i najmod
niejszych pantofelkach, które dopiero
uwydatniły rzadką urodę jej nóżek,
w sukience—poemaciku, cudzie—ka
pelusiku i cacanej bielizence, w obło
ku paryskich perfum, przestąpiła
po raz pierwszy, drżąc i naprzemian
płoniąc się to blednąc, próg wykwint
nej garsonjery hrabiego Opolskiego...
Polowanie tym razem trwało
znacznie dłużej, niż zazwyczaj, bo
też sarna okazała się niezwykle
dziką, czujną i nieprzystępną. Osta
tecznie jednak i ona podeszła pod
strzał, jak tyle innych, zwabiona
władnem spojrzeniem jego magneNazajutrz, obojętnie, jakby od tyzujących oczu węża i niezawodną,
niechcenia, zagadnął golącego go rozkoszną trucizną wyrafinowanej
„pana Mięcia", który tego dnia był pieszczoty...
wyjątkowo rozpromieniony i nie
Przez ten miesiąc żyli, jak stu
mówił o wyścigach:
dent z pensjonarką. Całowali się
— Któż to była ta śliczna dziew po jakichś parkach, spotykali się na
czyna, z którą pana wczoraj spot jakichś schodach, tulili się do siebie
w jakichś bramach. Miało to dla
kałem?
— Moja narzeczona. Wczoraj niego pewien specyficzny urok rzeczy
właśnie zaręczyliśmy się—skwapliwie • dotąd nieprzeżywanych, czar dziwnie
odpowiedział „pan Miecio*, błysną świeży i wiośniany. Ostatecznie
wszy jakimś pierścioneczkiem na jednak znudziło mu się to. Owoc
zresztą dojrzał i wystarczyło potrzą
„serdecznym* palcu.
snąć drzewem, aby' spadł mu pod
— Ach, tak... Prześliczna!
nogi...
— Prawda, panie hrabio? A co
Pewnego wieczoru, siedząc z Kato za złote serce! A jaka dzielna zią poetycznie pod latarnią pyzatego
dziewczyna! Z pracy rąk utrzymuje księżyca i słuchając wydzierających
matkę chorą i brata w szkołach.
się, jak podstarzałe prymadonny,
— Bagatela! A kiedyż ślub?
spóźnionych słowików w Parku Ska
— W czerwcu. Wzięlibyśmy go ryszewskim, postawił jej ultimatum:
choćby jutro, bo nas nie stać na jutro zerwie z „panem Mieciem*,
długie ceregiele narzeczeńskie, ale ubierze się w to wszystko, co jej
majowe małżeństwa są podobno przyśle ponownie (raz już zostało
nieszczęśliwe.
Tak przynajmniej mu odesłane) i przyjdzie zwiedzić
twierdzi jej matka, która sama brała jego miesakanie, w którem pokaże
ślub w maju i nie zaznała szczęścia jej ładne książki i obrazki... W prze
z nieboszczykiem.
ciwnym razie nie zobaczą się więcej...
— Tak?... No, a majowe narzePo bezsennej i przepłakanej nocy
ultimatum zostało przez dziewczynę
czeństwa?
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przyjęte i stało się wszystko tak,
jak sobie życzył...
„Pan Miecio" zerwanie z Kazią
odczuł bardzo boleśnie. Jak bohater
dawnego romansu, rozchorował się
na zapalenie mózgu i leżał w szpi
talu...
Opolski tymczasem, nie chcąc,
aby wiadomość o tej romantycznej
chorobie doszła do uszu jego kochan
ki i zbudziła w jej dobrej, wrażliwej
duszyczce żal czy wyrzuty sumienia,
któreby mu psuły radość jej posia
dania (i tak już rozmaite, śmieszne
jej skrupuły dosyć nudziły go i draż
niły), wywiózł ją za granicę, gdzie
przeżyli drugi, jeszcze czarowniejszy
okres ich stosunku...
Kochała go szalenie, z wybuchem
pierwszego uczucia, z żarem niezwy
kłego temperamentu; tak, jak kobieta
kocha raz tylko w życiu—pierwszego
swego kochanka. Niczem dla niej
były jego pieniądze, stroje i klejnoty,
któremi ją zasypywał. Kochała go
dla niego samego, kochałaby go tak
samo, gdyby nie był hrabią Opolskim,
lecz, dajmy na to... „panem Mieciem*.
Miała go poprostu „za skórą*, jak
mówią Francuzi...
Gwałtowność jej uczucia prze
rażała go czasem, miał jednak wra
żenie, że ją kocha. Oczywiście, było
to tylko złudzenie, należał on bowiem
do typu ludzi przerafinowanych,
którzy kochają nie przedmiot miłości,
lecz samą miłość, uprawiając ją dla
niej samej, jak sport dla sportu.
Jego wyrafinowanie i zepsucie raziła
zresztą jej prostolinijność, jej głęboka
uczuciowość i uczciwość, jej „zasa
dy*, z któremi, mimo całego kom
promisu, na jaki poszła, nie chciała
czy też nie umiała się rozstać.
Po powrocie do Warszawy urzą
dził jej śliczne mieszkanko, istne
gniazdko z różowego i błękitnego
atłasu- Sprawiało mu rozkoszną przy
jemność patrzeć, jak dziewczyna pod
wpływem oszałamiającego zbytku,
pobytu za granicą i jego towarzystwa
z szarej poczwarki przekształca się
zwolna w złocistego, wspaniałego
motyla...
Zaczęto już o niej mówić w mieś
cie, interesowano się nią w Klubie,
zaczęto mu jej zazdrościć. Łechtało
to jego próżność, zaczynał się do
niej przywiązywać. Zdawało mu się,
że kocha ją, jak żadną kobietę do
tychczas. Nie wątpił, że urobi ją
na swoją modłę, że uczyni z niej
z czasem „grandę amoureuse", zabije w niej te głupie „zasady*...
Dalszy ciąg nastąpi.

