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TWARZ Z ZA KURTYNY.

— Pomyliła się pani. Yours truły
Liii patrzała na siebie rozszerzonemi dużemi oczami dziecka.
wystarczy, po co very truły? Nie
Ogarnęło ją nieokreślone a ra przesadzajmy w grzeczności. Dy
dosne wrażenie, że ta jej nagość ktuję przecież wyraźnie.
codziennie znana, z niedbałem i czu
Panna podniosła ku niemu z wyłem przyzwyczajeniem oglądana, straszonem zakłopotaniem bronzowe
stała się nagle czemś tajemniczo no- oczy, lśniące niepewnie w hożej twa
wem. Z uśmiechem dziwnej wdzięcz rzy mądrej pensjonarki.
ności podniosła lekkim harmonijnym
— Myślałam, że właśnie będzie
ruchem ręce do włosów, by rozpu dobrze — szepnęła, nieśmiało nadąścić swobodnie upięte po chłopię sana.
cemu loki.
— Proszę przepisać cały list —
Na palcu zamigotał wielki rubin, rzekł krótko.
niby duża plama krwi.
*
Klawisze maszyny zastukotały
Zerwała się raptownie. Pobie posłusznie i zaciekle,; w urywanym,
gła w róg pokoju, gdzie staroświecki monotonnym rytmie. Bronicz kre
klęcznik stał przy ścianie. Nasunęła ślił szybko w otwartym notesie ja
drżącą dłonią na ramię opadłe w dół kieś cyfry i znaki, zamknął go, scho
koronki koszuli, zacisnęła je koło wał niedbale do kieszeni. Patrzył
szyi. Rzuciła się na kolana, zło w duże, lustrzane okno, za którem
żywszy ręce, schyliła złotowłosą gło noc Warszawy skrzyła się tysiącem
wę. Po chwili wstała, patrząc z pod blado rozrzuconych ogni, szaroróżozsuniętych brwi wzrokiem pełnym wą łunę śląc ku gwiazdom.
żalu lecz otwarcie śmiałym.
— Już, panno Ireno?
— Czy już inaczej nie można?
— Gotowe do podpisu, proszę
Trzeba wciąż bać się tylko i wsty pana.
dzić? I pod biczem lęku się mo
Zdejmowała z walca zapisaną
dlić? — pomyślała.
kartkę.
Wyciągnęła w górę ramiona pro
— Pięknie! Doskonale! Więc na
mienne białością, piersi strome a buj co ta desperacka minka?
nie wyniosłe naprzód podając, cała
Uprzejmie miły uśmiech niósł
kolumnowo jasna, z twarzą pobladłą
jak kwiat liiji, lecz błękitnym żarem już pocieszenie.
— Ma pani dziś bardzo ładne,
źrenic oświeconą gorąco.
— Uśmiechu, przyjdź stamtąd! ażurowe pończoszki. Ale widać je
1 tego spojrzenia promień niósł prawie aż poza kolanka.
Zaczęła obciągać gwałtownie su
pozdrowienie dumne przyszłości,
w niezwyciężonej nadziei, że ona kienkę, kuląc się na krześle. W ho
istnieje, istnieje jako dzień następny, żej, ciemno pokraśniałej twarzy
jako dni tych szereg nieskończony. błysły naiwnem ofiarowaniem bron
zowe oczy i zmącone skryły się
ii.
rzęsami.
SIWA MAŃKA.
— Może się pani łatwo zaziębić.
Spieszny, niecierpliwy stukot ma Chłodne wieczory. I cóżbym wtedy
szyny do pisania padał drewnianem począł bez mego świetnego sekreta
echem w głąb pokoju. Bronicz, nie rza?—mówił, patrząc bystrym, ener
wyjmując papierosa z ust, dyktował gicznym wzrokiem razem na nią, na
równym, miarowym głosem. Na szereg kartek zaczernionych maszychylił się nad puszysto nastroszoną, nowem pismem, na listy i depesze,
ułożone w przegródkach szklanej
czarną fryzurą piszącej panny.
*
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szafki i na błyszczące niepokalanie
surową czystością meble pracowni.
— Zatrzymałem panią długo. Już
dochodzi dziewiąta. Więc proszę
to wszystko oddać jutro rano do
wysłania na dole, w biurze. Tę de
peszę do Gdańska nada pani jesz
cze dzisiaj.
Zadzwonił.
Wpadł
z trzaskiem wyrostek o rozwichrzo
nej, rudawej czuprynie, z wyzywa
jącą twarzą urwisza i drwiącemi
oczami. Na policzku, gładkim i mszystym od pierwszego puchu, znaczyła
się siną pręgą niewielka, poszarpana
blizna. Na szarej, zapiętej pod szy
ję, pół wojskowej kurtce lśniła czer
wono-biała, trójkątna wstążka z Krzy
żem walecznych.
— Józek, powiedz szoferowi, że
jadęl
Chłopak wyprostował się, stuknął
obcasami.
— Bo już i najwyższy czas, pro
szę pana. O kolacji całkiem pan
zapomniał.
— Żebym tylko nie zapomniał
uszu ci nakręcić...
Józek zwinął się na piętach, roz
wichrzona czupryna i drwiące, zielonawe oczy mignęły w zatrzaśnię
tych drzwiach.
— A pani, panno Irenko, pewnie
do kina? Cóż tam naczeczony?
— Nie mam żadnego— mruknę
ła chmurnie, wkładając gotowe listy
do kopert.
— No, a ten otyły młodzieniec,
który przedwczoraj, zdaje się, wiódł
panią tryumfalnie pod rajnię Nowym
Światem?
— Pan wszystko wie! —krzyknę
ła z pełnym podziwu przestrachem.
Więc musi pan także wiedzieć, że
ani chudy ani otyły nic u mnie nie
zyska—dokończyła ciszej, schylając
się nad kopertami.
— To źle! Powinien koniecznie
być taki, któryby umiał te ładne
nóżki ocenić. Nie marnować ślicz
nego życia, nie marnować!
— Dziękuję bardzo za dobrą ra
dę — wyszeptała ledwo zrozumiałym
głosem, wciskając głowę w ramiona.
— Więc do jutra...
Stanął we drzwiach, w kapeluszu
na głowie, zapinał guziki płaszcza.

— Co do tych nóżek, to poń
czoszki djabelnie dziś drogie. Niech
pani zanotuje w moim bloku na
biurku, że podwyższam pani pensję.
Jestem z pani pracy bardzo zado
wolony.
Odwróciła się, spojrzała mu wprost
w twarz z żałosną wdzięcznością.
— Pan zawsze taki... Przypo
mina mi się, jak w pierwszych dniach
krzyknął pan raz na mnie, żem nie
zdążała dość szybko z pisaniem.
Łzy mi nabiegły do oczu, a pan po
wiedział zaraz, że jestem rasowo
zbudowana.
— I nikt temu nie zaprzeczy —
rzekł, uchylając kapelusza z ujmu
jącym uśmiechem.
Schodził po schodach. Uśmiech
owijał się ironicznem zamyśleniem.
Powiewna mgła, przy skroniach przy
czajona, rozsnuła się wyraźniejszą
siecią na licach, łagodząc ostre ich
kontury.
Ogniste lampy samochodu rzu
cały przed domem snopy oślepiają
co białych smug na połyskliwie
ślizki, chropowaty bruk ulicy.
— Czy na Senatorską, proszę
pana? — zawołał Józek, siadając
obok szofera.
— Nie. Na chwilę do Bristolu,
potem do willi.
— Cóż to za nowa moda? — za
mruczał cicho chłopak. — Dawniej
jeździliśmy tam prawie codziennie.
A teraz w tym tygodniu tylko dwa
razy i dziś znowu: nie...
— Jakie ty tam godzinki pod
nosem wyśpiewujesz?
Samochód rwał już szumiącym
pędem, rozcinając lotną gazę mroku
ostrzami smug świetlistych.
— Bo to wczoraj, jak zawsze
we wtorek, zaniosłem kwiaty dla
pani i Hanka dziwiła się, że pan
nie przyszedł.
— Dziwiła się, co ty mówisz?
Za te smarkate konszachty z Han
ką oberwiesz kiedy porządnie.
— O, proszę pana, ja się z niej
śmieję. Taki aniołek egipski.
— Skądżeś, pało, do Egiptu
zajechał?
— Bo czarna jak cyganiątko
i uczesana jakby dała nurka i na
gle z wody wyskoczyła. A jak ją
dotknąć, to krzyczy jak oparzona.
— Widocznie czeka na kogoś
lepszego, niż ty.
I bystre oczy Bronicza przez
moment wpatrzyły się w przestrzeń
surowo.
— Czy to takie ledwo opierzo
ne, proszę pana, może już wiedzieć,
na co ma czekać?
— A ty wiesz?
Przekręcona ku Broniczowi twarz
Józka poczerwieniała po uszy.

— Było się na froncie i czło
wiek widział różności. A i w mie
ście za piecem mnie nie chowali—
mruknął niewyraźnie.
Bronicz ujął twardo wzrokiem
uciekające bojaźliwie oczy chłopa
ka, w których zielonawo drwiące
błyski zagasły na sekundę, zmyte
gwiaździstą, głęboką jasnością.
— Jeśli ten łobuz nie jest taksamo niewinny, jak jego egipski bał
wanek, to niech w moją znajomość
ludzi piorun trzaśnie — pomyślał.
Palnął go po ramieniu.
— Więc czemu wciąż łazisz do
niej, ty mądry człowieku?
— Ja tylko, jak mnie pan po
syła...—bronił się, miętosząc dłońmi
kołnierz kurtki. — A lubię jej doku
czać Przyjemnie jakoś przy niej.
Ale wczoraj nabrała dla mnie
respektu. Gdym przyszedł z kwiata
mi, był w przedpokoju major z me
go pułku. Już odchodził. Pomogłem
mu pas zapiąć na płaszczu,; bo
z tym rzemieniem przez ramię Han
ka nie dałaby rady... i co taka na
tern się zna. A on, co na froncie
był zły, jak pies, zawsze zachrypnię
ty od wrzasku, rękę mi podał,
grzeczniutko, cichutko zaczął wy
pytywać się, jak mi się powodzi,
a chwalić mnie za krzyż i za ranę,
a cieszyć się, że spotkał dawnego
żołnierza ze swego oddziału. Jakby
go przez pomyłkę zamienili. Aż
zgłupiałem. Hanka mówiła, że on
już z drugą wizytą...
— Dosyć tego gadania — powie
dział Bronicz ostro.— Zakręt, uwaga!
Stuknijże szofera, gapiu jeden.
Jękliwy sygnał zawył przeciągle.
Samochód wyjechał z Trębackiej,
ciemnym kadłubem wpadł w oświe
tlony różnokolorową mgłą zajazd
przed gmachem Bristolu.
Bronicz wszedł do wielkiej ja
dalni, jasnej od mleczno - kryształo
wych półkul na ścianach, od blasku
lamp, przenikliwą sztucznością ja
rzących, od bieli obrusów i szkli
sto barwnej zastawy. Powiał ku
niemu wśród dźwięku orkiestry, gra
jącej „Ostatnie tango", ciepły, wpółsennie roześmiany gwar. W ten szum
gwarliwy wcinała się muzyka kaska
dą tonów dyszących, jak sploty śnia
dych ciał w egzotycznym borze,
a lubieżną bezsiłą urwanych. Z gwa
ru wynurzały się twarze, jakby ma
ski, różowe i sztywne. Niejedna
obróciła się za nim, niby w milczącem zapytaniu. W jakichś ko
biecych oczach zatliły fosforyczne
światełka iskier, z głębi tajnie cze
kającego ciała wyrwanych, i w pro
mieniach lamp już przepadły, licom
przywracając codzienność zastygłą.
Szedł, wcisnąwszy ręce w kie
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szenie marynarki. Nad miłym uśmie
chem panował stanowczy wzrok.
Od bocznego stolika błysnęły
ku niemu binokle nad czarną, przy
strzyżoną w klin brodą.
— Hej, eskulapie, cóż to za
uczta samotna?
— Siadaj, Ryszardzie. Miałem
tu chorych w pobliżu...
— Receptami zawsze pachniesz,
choćbyś dzban wonności wylał na
głowę.
— A ty, współczesny kondotjerze, jaką nową wyprawę szykujesz?
— Dzień mój skończony. O pra
cy nie myślę ani sekundy.
Rozglądnął się.
— Ładnie tu, choć nastrój ospa
ły. Jakiś przymus zawisł nad ludźmi.
Czy nie masz takiego śmiesznego
wrażenia, jakby te wszystkie twarze
były bez ciał? No tak, twoje kon
trolujące oczy widzą w każdym skom
plikowany system rur i włókien...
— Widzą jeszcze błyski palące
się w źrenicach... niby lśnienia ele
ktrycznego aparatu, którego kon
strukcji nie znamy.
— Lubię cię za to, że nie
uśmiechasz się pobłażliwie znudzo
ny z koturnowych wyżyn... Niezno
śni są czasem niektórzy twoi ko
ledzy. Fizjologja, chemja, punkt
i pauza— Mój kochany, to chyba bar
dzo młodzi lekarze i studenci... Cóż
moja śliczna pacjentka?
— Byłem u niej niedawno —
rzekł Bronicz schmurzywszy lekko
brwi. — Zmyłem jej głowę, że nie
przyznała się do swoich omdleń
i zawrotów głowy. Powiedziała mi
na to: „Gdy ktoś chory, to inni pa
trzą na niego z nieżyczliwem poli
towaniem i tępym tryumfem, że im
nic nie dolega. Nie chcę, żeby kto
kolwiek na mnie tak patrzał
.
*
Rozbłysły mu oczy.
— Dzielna Liii, śmiała, jak wi
cher i płomień. Zresztą uspakaja
łem ją naturalnie, pokpiwując sobie
trochę—nie pogniewasz się—z two
ich uroczystych przestróg, puszczy
ku. Pomogło. Zostawiłem ją w pysznem usposobieniu.
— Ale nie trzeba jej znowu za
nadto uspakajać. Mówiłem ci: tam
z sercem jest niedobrze. A właści
wie to nawet całkiem źle.
Bronicz chwycił go za rękę.
Energiczne spojrzenie zgłębiło się
ciemnią stalową.
— Wierzę ci, bo znam cię i ce
nię nie od dzisiaj. Toteż będę czu
wał i co tylko odemnie zależy...
Ale miałby taki urok przepaść
kiedy nazawsze?
Zamilkli.
, x
Dalszy ciąg nastąpi.

Józef Relidzyński.

Nowela.

Tajemnica przystanku tramwajowego.
O Kazi jeżeli pomyślał kiedy
przelotnie, to jedynie z niechęcią,
ze tyle tygodni zmarnował przez nią
na ów upiorny „danse macabre",
tak obcy jego naturze, który stargał
mu tylko nerwy, postarzał go i osta
tecznie doprowadziłby go niechybnie
do domu obłąkanych. Dumny był
i szczęśliwy, że wyrwał się z jej
zaczarowanego kręgu — nie odwie
dzała go już nawet w snach, nad
któremi zresztą roztoczyła czujną
opiekę tyleż piękna co sprytna diva...
Miał wrażenie, że po długim
letargu w jakichś wilgotnych, mro
cznych, przesiąkniętych trupim za
duchem podziemiach, wydostał się
nareszcie na wonne, nagrzane po
wietrze, w którem wirowały biało-różowe płatki drzew kwitnących i zło
ciste owady, łączące się w zawrotnym
tańcu miłości; na królewskie słońce,
w którem drgała złocista, pieniąca
się czara życia. Pochwycił ją chciwie,
przywarł do niej spragnionemi usta
mi i pił zapamiętale boską, wiosenną
oskołę...
Był znów dawnym Opolskim, tym
do niedawna...
Od czasu pamiętnego tryumfu
barw swoich na polu mokotowskiem
żył jednym szałem, w jednem upo
jeniu, niczem nie zamąconem...

Tak zastała go dzisiejsza ro
cznica...
Przez chwilę przemknęła mu
myśl, czyby nie pojechać na cmentarz,
lecz poczuł nagle głód i zdecydował,
że lepiej będzie wstąpić po Stellę
i pojechać z nią na śniadanie za
miasto...
Podniósł się z ławki i poszedł
w kierunku stacji dorożek. Przecho
dził znów obok pamiętnego przy
stanku tramwajowego...
Mimowoli przychylił głowę, którą
przygniotło okrutne wspomnienie,
jak fala morska w czas przypływu,
powracająca myśl o Kazi...
Nagle drgnął...
Musnął go najwyraźniej zapach
jej perfum—perfum, które specjalnie
kazał robić dla niej w Paryżu — je
dyny zapach, jakiego nigdy potem
już nie spotkał...
Przez dłuższą chwilę nie miał
odwagi podnieść oczu. Wreszcie
przemógł się...
Ujrzał idącą o kilka kroków
przed nim młodą kobietę w grubej
żałobie...
Kolana ugięły się pod nim...

Te cudowne nogi, ta niezapo
mniana linja bioder, ramion i szyi —
wszystko to było jej—Kazi!... Drżał,
by nieznajoma nie odwróciła się
i nie spojrzała na niego—jej oczy
ma... Na szczęście, twarz miała
osłoniętą gęstym welonem...
Zresztą dama w żałobie nie
zdawała się bynajmniej odczuwać
jego obecności. Szła spokojnie, ró
wnym krokiem, lekko kołysząc się
w biodrach — znów szczegół chara
kterystyczny Kazi!...
Wionął lekki, majowy wietrzyk.
Z pod welonu błysnęły niesforne,
złociste pukle, o rzadkiej Tycjanowskiej barwie miedzi — jej włosy...
Pod kroplisty wystąpił mu na
czoło...
Rozumiał, że to tylko nerwy
znów mu się rozprzęgły; że to zwy
kłe przywidzenie; że, złudzony
dziwnem istotnie, ale trafiającem się
podobieństwem, bierze jakąś nie
znajomą i obojętną panią za Kazię,
która przecież umarła, której pogrzeb
widział na własne oczy i która leży
od roku w grobie, nie może więc
spokojnie, w biały dzień spacerować
po Alejach!
Zjawiała mu się wprawdzie nie
raz przedtem, naprzód w gorączce,
potem w snach, wreszcie nawet w ma
jaczeniu na jawie: w oparach wina,
w kłębach dymu papierosa lub cy
gara, w czerwieni lub czerni kart,
w lśnieniu księżyca, zawsze jednak
przy specjalnym stanie nerwów jego,
wśród specjalnych warunków: w pół
mroku i półmgle, przelśniona, wi
dmowa. Wszystko razem było to
najprawdopodobniej zwyczajną halucynac ją, tłumaczyło się jego pod
ekscytowanym mózgiem i osłabionemi nerwami, pozostałością po
ciężkiej chorobie! A już to, żeby
mogła ukazać się mu dzisiaj — nie,
jako larwa cmentarna o północy,
ale — żywa kobieta w konkretnych,
namacalny h kształtach, poruszająca
się swobodnie w słońcu, do tego
w sukni, której nigdy nie miała,
w żałobie, którą nosiła jedynie
dzieckiem jeszcze, po ojcu — było
jawnym nonsensem, oczywistą nie
możliwością! Okazuje się, że trzeba
będzie naserjo pomyśleć o sanatorjum w Szwajcarji...
Jednakże nie mógł się oprzeć
upiornemu wrażeniu. Jakby porwany
prądem magnetycznym, szedł za
tajemniczą damą, słysząc tłuczenie
własnego serca, które zdawało się
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wyskakiwać mu z piersi, głuchy
i ślepy na wszystko, co działo się
naokół, co nie było nią. Wola go
zupełnie opuściła. Chciał zawrócić,
to znowu próbował skinąć na prze
jeżdżającą dorożkę. Napróżno... Jak
skazaniec, szedł ze zwieszoną głową
za smugą szatańskich perfum...
Szedł tak długo, nie czując zmę
czenia, nie zauważywszy wcale, że
przechodzą jakieś ulice, mijają jakieś
place, że gdzieś skręcają, że znale
źli się wreszcie w dzielnicy Starego
Miasta...
Nagle...
Dama w żałobie przystanęła
i obejrzała się...
Nogi wrosły mu w ziemię, serce
w piersi zamarło...
Naokół było zupełnie pusto, tylko
u wylotu nieznanej mu ulicy para
brudnych dzieciaków znęcała się nad
jakimś zrezygnowanym kundlem...
Cicho było, jak gdzieś na zapa
dłej prowincji, zdaleka tylko docho
dził turkot dorożki po kamiennym
bruku...
Patrzała teraz wyraźnie na nie
go z za welonu, który stał się jakby
bardziej przejrzysty, jak zresztą cała
jej postać... Utkwiła w nim wielkie,
nieruchome źrenice; na ustach jej
wykwit! uśmiech, blady jak hiacent,
wyhodowany w piwnicy — uśmiech
nieziemsko- smutny, słodki, a za
razem okrutny, tajemniczy i niepo
kojący—uśmiech, co, jak przepaść,
jednocześnie odpychał i przyciągał...
Były to oczy Kazi i ten jej
uśmiech z za grobu...
► Przerażenie położyło mu na czole
dłoń o soplach z lodu, z których
spływały mu po twarzy ciężkie,
przeraźliwie zimne krople; włosy mu
się zjeżyły...
W pustce i cisfcy nieznanej ulicy
rozległ się zdławiony krzyk grozy...
Dama w żałobie położyła palec
na ustach...
Pies zakwiczał...
Zaturkotała
w oddali dorożka...
Dama w żałobie patrzała... Uśmie
chała się ciągle...
Czuł, jak oczy te przenikają go
do szpiku kości, pętają go całego
w delikatną, pajęczą sieć, wobec
której jednak był tylko biedną mu
chą, biorą go we własne posiadanie,
rozkaz jakiś mu dają; jak uśmiech
ten woła go, pieści, coś mu obiecuje,
a zarazem jakiś wyrok srogi i nie
odwołalny ogłasza...
C>emność w oczach...
Szum w uszach...
Próżnia w mózgu...
Mróz w żyłach...

Nagle fala przedziwnej błogości
w sercu...
Dobrze... dobrze...
Trudno... trudno...
Pochylił głowę...
Gdy ją podniósł, na twarzy jego,
miast skurczu grozy, zaległ całun
śmiertelnego spokoju. Usta, które
przed chwilą wydały ze siebie krzyk
przerażenia, zmartwiały teraz, ścią
gnięte przez dziwny uśmiech, bole
sny trochę, lecz pogodny—
uśmiech, co nie miał w sobie
nic już ziemskiego —
uśmiech poddania się, rezygnacji,
zrozumienia...
Dama w żałobie wolno odwróciła
się i ruszyła przed siebie...
Obejrzała się znowu...
W oczach jej, za krepą welonu,
lśniło coś, jakby łzy...
Na ustach wiądł blady hjacent
dziwnego uśmiechu...
Szedł za nią...
Skręciła w jakąś boczną uliczkę...
Skręcił także...
Zatrzymała się przy jakichś otwar
tych, jakby ziewających drzwiach,
nad któremi lśniły w słońcu i po
ruszały się na wietrze dwa mosię
żne talerze...
Obejrzała się raz jeszcze...
Weszła...
Wszedł za nią...

Znajdował się w podrzędnej rezurze.-.
Rozejrzał się dokoła...
W rogu ciemnej, wilgotnej nory,
z której jedyne wyjście prowadziło
na ulicę, za wielką płachtą gazety,
siedział osobnik w płóciennej kurtce,
która niegdyś, bardzo dawno, musiała być biała .. Na wchodzącego
gościa nie zwrócił najmniejszej uwa
gi—czytał czy drzemał, niewiadomo...
Damy w żałobie nie było...
Nie było także nikogo z gości...
Z wahadła dawno zamarłego
zegara zwieszał się najspokojniej
pająk, czyhający na muchę, która
brzęczała gdzieś pod sufitem...
W kącie syczał płomyk gazowy...
Opolski zrozumiał, że padł zno
wu ofiarą przeklętej halucynacji
i w jednej chwili oprzytomniał.
Chciał niepostrzeżenie wysunąć się
z lokalu, w tej chwili jednak mistrz
grzebienia poruszył się za gazetą,
przyszło mu więc na myśl, że może
jeszcze wziąć go za złodzieja. Czuł
zresztą w nogach straszliwe, oło
wiane znużenie.
— Wypocznę trochę—pomyślał...
No, tego jeszcze nie było...
Uśmiechnął się na samą myśl
o tern, co powiedziałaby piękna
Stella, gdyby go zobaczyła w tym
lokalu. Niewątpliwie pomyślałaby, że

zwarjował, do czego zresztą, jak się
zdaje, jest na najlepszej drodze ..
No, ale tym razem to już się we
źmie do siebie naprawdę... Za trzy
dni znajdzie się w sanatorjum
i Warszawa wogóle nieprędko go
zobaczy... Nie służy mu tutejsze
powietrze... Gdy skończy kurację,
zawezwie Stellę do siebie. Pojadą
razem dalej. Pokaże jej świat, a ją
—światu... Byleby tylko znaleźć się
już u siebie, wziąć kąpiel oraz zmie
nić bieliznę i ubranie, po tym bru
dzie, który tutaj człowieka jakby
oblepia... Doskonały kawał, tylko
mocno nieprzyjemny i niepachnący...
Trudno... Przypomniał sobie, jak
kiedyś z przyjaciółmi, po wykwintnej
kolacji w „Europie
*,
pojechali dla
oryginalności wrażeń do jakiegoś
dorożkarskiego szynku, gdzie „wsta
*
wiali
z alfonsami straszną „charę
*
i „stawiali
*
ich przyjaciółkom pa
rówki na gorąco z chrzanem. Za
bawa była nadzwyczajna... Będzie to
coś w tym rodzaju, mniej może
zabawne, z pewnością jednak jeszcze
oryginalniejsze...
W oryginalności i jaskrawych
kontrastach lubował się Opolski
oddawna- Nielubił natomiast, gdy
kto okazywał brak zainteresowania
jego osobą. Zachowanie zaś mizer
nego golibrody z za gazety świad
czyło już nie o braku zainteresowa
nia się osobą niezwykłego gościa,
ale poprostu o wyraźnem lekcewa
żeniu go. Nie przerwał sobie ani
na chwilę czytania, nie odezwał się
ani słowa. Gość zdawał się nie
istnieć dla niego, jak ta mucha,
brzęcząca pod sufitem...
— Ależ to bydlę nie zwraca na
mnie zupełnie uwagi! — pomyślał
Opolski, zdziwiony i podrażniony. —
Śpi, czy co?... Ciekawe indywiduum...
Niech go djabli wezmą! C’est plus
fort que moi... Bylebym tylko zła
pał dorożkę, bo gotów jestem jeszcze
zabłądzić...
Zmierzał ku drzwiom...
Osobnik z za gazety znów się
poruszył...
Opolski zawahał się chwilę...
Usłyszał za sobą nieprzyjemny
kaszel...
Pewnie usiadł na niepewnem
krześle, przed zamglonem, niemo
żliwie popstrzonem lustrem, naprze
ciw bujnej krasawicy o wylewającym
się z głębokiego dekoltu pełnym
biuście, która obiecująco uśmiechała
się z reklamy jakiejś moskiewskiej
fabryki mydeł, i, nie oglądając się
za siebie, zawołał z determinacją:
— Proszę mię ogolić!
Usłyszał za sobą szelest odkła
danej gazety,ruch,ostrzenie brzytwy...
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Przymknął oczy, by nie widzieć
brudu, zionącego zewsząd, i sposobu,
w jaki osobnik z za gazety będzie
się zabierał do golenia...
Za chwilę poczuł, jak przeklęty
golibroda łapami, które z pewnością
spotykały się z mydłem jedynie
przy goleniu, zawiązuje mu na szyi
jakąś szmatę, poczem wyłysiałym
pędzlem, który jeździł po djabli
wiedzą jakich gębach, namydla mu
delikatną, wypielęgnowaną jak u ko
biety twarz jakimś ordynarnym,
cuchnącym proszkiem. Wstrząsnął
się z obrzydzenia. Był moment, że
chciał już zerwać się i uciekać,
pomyślał jednak, że golibroda może
jeszcze wziąć go za warjata, narobić
alarmu i będzie skandal.
Skandalów hrabia Opolski nie
lubił...
Usłyszał nad sobą żałosny brzęk
muchy i pomyślał, że pająk właśnie
zabiera się do niej...
Poczęło go mdlić. .
Zasyczał płomyk gazowy...
Z jakiejś wieży zegar wydzwa
niał południe...
Przypomniał sobie, że ma jechać
ze Stellą na śniadanie za miasto..
Poruszył się niecierpliwie na
krześle...
Namydlanie twarzy, zdawało mu
się, trwa wieczność całą...
Wreszcie poczuł na policzku
zimne ostrze brzytwy i skrzywił się,
jakby go ukąsiła osa- Brzytwa była
niemożliwie tępa i darła niemiło
siernie..
Spojrzał w lustro, by zobaczyć,
jak też wygląda kreatura, która się
nad nim tak znęca?...
Zamarł...
W mgle upiornego lustra ujrzał
wlepione w siebie, nieruchome,
rozszerzone źrenice „pana Mięcia-...
Zwarli się oczyma, jak wtedy...
Opolskiego, ramionami szkieletu,
oplotła lodowata groza--.
Zrobił gwałtowny ruch, jakby
chciał się zerwać, w tej chwili jednak
poczuł na ramieniu ciężką dłoń,
która przygwoździła go do krzesła,,
i usłyszał spokojny, tylko jakby dre
wniany głos:
— Pan dobrodziej będzie łaskaw
się nie poruszać, bo mógłbym jeszcze
skaleczyć! Brzytwa trochę tępa, ale
jakoś to będzie...
— Nie poznaje mnie! — prze
mknęło błyskawicą przez mózg „pana
*.
dobrodzieja
Odetchnął z ulgą.
Przymknął oczy, by nie zdradziły go...
Poczuł zimną brzytwę na gardle....
Skurczył się. Spojrzał w lustro...
Dalszy ciąg nastąpi.

