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Powieść.

Juljusz German.

TWARZ Z ZA KURTYNY.
Wpół uspokojona tonem jego
głosu skuliła się na pościeli, z na
miotu kołdry wychylając czarną
główkę.
— Jak ci nie wstyd, nie wstyd..,
— To przez to całowanie, Ha
nuś. Już sobie rady bez ciebie dać
nie mogę. Śnisz mi się ciągle i już
nie wiem...
— Z tern całowaniem... Powie
działa pani, żem zmizerniała. To
pewnie od tego...
— Żebyś wiedziała, jakieś ty
cudo. Dawniej byłaś taka sobie.
Teraz to na świecie niema dla
mnie ładniejszej...
— Także wymyślił. Nie zakręcaj
głowy. Idź sobie... przyrzekłeś... —
gromiła go już łagodniej.
— Idę... Tylko jeszcze przedtem...
Przyniosłem ci jedną rzecz...
Ostrożnie, lękliwie wsunął dłoń
za płaszcz na piersiach. Zielone
oczy rozszerzyły się dziecinnym,
liljowo zachwyconym uśmiechem.
— Kwiatów tu niema, a tak
pachnie. Przyniosłem ci różę... Myślałem, że ci ją sam położę pod
szyjką, tam — głos splątał mu się,
zadrżał—gdzieś do tej pory całować
się nigdy nie pozwoliła... Jaka
śliczna róża, u ogrodnika widziałem
ją na wystawie — Ale ona nie ma
już teraz woni...
Masz, tu ją kładę na ziemi...
Nie gniewaj się...
— Nie gniewam się, Józuś —
odpowiedział cichy głosik.
Wstał z klęczek, podszedł na
palcach do drzwi.
— Nie przez kuchnię, obudziła
by się ta gruba, wyjdź z przedpo
koju. Ja potem za tobą zamknę.
A co powiesz stróżowi?
— To mój znajomy z wojny,
kapral z mego pułku. Już my końca
z sobą dojdziemy—rzekł, siląc głos
daremnie na zawadjacką nutę.
Wahał się w progu, połową

ciała na korytarz już wysunięty.
Czekał w łomotaniu serca szalonem,
prawie bolesnem.
— Przymknij oczy, to coś usły
szysz — szmer słów dźwięcznych
jak dzwoneczki — Ale przysięgnij,
że ich nie otworzysz, aż dopiero,
gdy wyjdziesz. Przysięgnij na matkę
swoją, która nie żyje...
— Przysięgam tak, przysięgam...
Nim zdążył złowić uchem sze*
lest bosych stóp po podłodze,
przeniknęło go całego jak słodki
piorun uśmiechnięte ciepło pierw
szego dziewiczego przytulenia. Na
wyschłe usta rzeźwiącą rosą spadł
pocałunek.
— Dziękuję za różę...
Drobne ręce wypchnęły go za
próg. I drzwi szczelnie już się za
nim zawarły z krótkim trzaskiem
klucza.
VIII.
GŁOS Z PRZEPAŚCI.
Z za biurka, na którem piętrzyły
się stosy aktów i tek, wstał młody,
łysawy człowiek z twarzą przepra
cowaniem znużoną i chłodnemi,
szaremi oczami.
— Pan Ryszard Bronicz?—rzekł
pytająco i skinął uprzejmie głową.
— Jestem. I odrazu mówię, żem
dawno nie był tak zdziwiony, choć
przywykłem przyjmować z równo
wagą wszelkie nieoczekiwane wyda
rzenia. Ale to wezwanie późnym
wieczorem do pana prokuratora
przy karnym sądzie okręgowym
jest, przyznam się z największą
otwartością, zupełnie dla mnie nie
zrozumiałe.
Urzędnik wyciągnął doń rękę.
— Zechce pan usiąść. Rzeczy
wiście, sprawa, dla której pana
wezwałem, do powszednich nie
należy. Przeciwnie, całkiem jest
wyjątkowa. Czy znał pan niejaką
Marję Manduk?
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— Pierwszy raz w życiu słyszę
to nazwisko.
Prokurator uniósł brwi.
— Czyżby zaszła pomyłka co
do osoby, którą chciała widzieć?
Przerzucił szybko zwój aktów,
wyjął z nich skrawek papieru.
— Przecież to pański bilet wi
zytowy?
— Tak jest. Mój.
— A więc o pana tu chodzi,
o nikogo innego. Marja Manduk —
głos zmęczony wzbił się w tony
szersze, mimowoli uroczyste — wy
rokiem sądu doraźnego
została
skazana na karę śmierci za zbrodnię
rabunkowego morderstwa. Wyraziła
dziś w godzinach wieczornych na
moje ręce prośbę, abym jej pozwolił
na widzenie się z panem.
Bronicz zerwał się z krzesła.
— Ze mną? Skądże? Nie poj
muję. Mówiłem panu, żem nigdy
tego nazwiska nie słyszał. Chyba
jakaś mistyfikacja. Mój bilet...
— Znaleziono u niej po areszto
waniu, przy rewizji osobistej. Zresztą
zakorbowała sobie widocznie do
skonale w pamięci, jak pan się
nazywa i gdzie pan mieszka, gdyż
powtórzyła mi to bez zająknienia,
kilkakrotnie...
— Zaraz... Pionowa zmarszczka
namysłu sfołdowała czoło Bronicza
i usta zacięły mu się mocno —
zaraz... Dziewczyna z niesłychanie
jasnemi włosami... Zresztą, zdaje
się, z najgorszych szumowin. .
Czy to tak zwana siwa Mańka?
Ironiczny uśmiech zgorszenia
skrzywił wargi prokuratora.
— Takie jest w istocie jej, że
tak powiem, imię bojowe. Pod niem
znana jest, nawet popularna, w sfe
rze swych znajomości iw zapiskach
policji kryminalnej i obyczajowej.
Widzę, że i panu to imię nie obce..
Bronicz spojrzał mu bystro,
śmiało w szare źrenice.
— Szanowny panie, nie lubię
sytuacji niejasnych i fałszywego
wstydu. Biorę zawsze na siebie
z przyjemnością każdą konsekwencję
każdego mego czynu. Gdyby mi się
podobało mieć romans z najostal-

niejszą ladacznicą, miałbym i nie
— A czy pan nie myśli, że te
obchodziłoby to nikogo. I powie najdziwaczniejsze na świecie zbli
działbym panu, gdyby tak było. żenia musiały być do czegoś po
Raczy pan o tern być święcie trzebne? — rzekł Bronicz.
przekonany. Ale z tą... Siwą Mańką
Prokurator wzruszył ramionami.
rozmawiałem wogóle dwa razy po
— Celowość ukryta w nielogicz
kilka minut. Tak się zdarzyło. Bilet nym na pozór splocie zdarzeń?
musiałem zgubić. To wszystko.
Może, może... Raczej jednak to,
Sucha twarz prawnika okrasiła że człowiek pierwotny budzi się
się żywszą barwą.
częściej, niż wyobrazić sobie można.
— Nie wątpiłem, źe mowy być Co do tej kobiety... Nie wiem,
nie może o żadnym bliższym sto w jakich okolicznościach pan z nią
sunku między panem a tą kobietą. mówił. Nie jestem ciekaw. Patrząc
A teraz zniknął wątpliwości cień teraz na pana, mam pewność, że
najmniejszy. Proszę mi wierzyć. był to najpospolitszy przypadek.
Toteż wahałem się, gdy mnie pro Jest ona typem urodzonej zbodniarki.
siła, pytałem, czy się nie myli. Każde wielkie miasto chowa w swo
Z niezwykłym uporem trwała przy ich odmętach na samym dole takie
swojem żądaniu. Z nikim innym błotne rośliny. Rozrosły się teraz
nie chciała się widzieć, nawet z tym, tysiącami wskutek wojny i kontaktu
który, jak to przewód sądowy usta z bolszewicką Rosją. Była tam nawet
lił, był jej kochankiem... jakich tego przez jakiś rok ta Mańka... Kradzież
rodzaju istoty miewają. Zresztą i rozpusta od najwcześniejszej mło
wspólnik bandy, również skazany. dości. Kary więzienne zażegły w niej
Zastanowiłem się, czy uwiadamiać jadowitą nienawiść do wszystkich
pana. Ludzie w tej sytuacji, co ona, ludzi wolno chodzących i niegłomają często, jak wiem z doświad dnych. Skamieniał, zamroczył się
czenia, nieprawdopodobne, obłędne wiew wszelkiego lepszego instynktu.
wprost prośby. Jest w nich już I wkońcu, wnaturalnem następstwie
oczywiste zamącenie umysłu. Tak, zwierzęca chęć niszczenia... mor
zastanawiałem się bardzo poważnie. derstwo.
— Zanik lepszych porywów? —
Ale bądź co bądź ostatnie życzenia
skazanej... Jest obowiązkiem mojego powiedział wolno Bronicz. — Panie
urzędu spełniać je w granicach prokuratorze, ta dziewczyna, widząc
możliwości. Ten, który w imieniu mnie poraź pierwszy w swem życiu,
zelżonego zbrodnią społeczeństwa ostrzegła mnie przed kulami swych
wnosi oskarżenie,
jest zarazem towarzyszy bandytów...
ostatnim powiernikiem już zasą
— Widocznie miała w tern interes
dzonego...
lub może poprostu pan jej się
Chłodny wzrok pogłębił się za podobał. Psyche tych stworzeń jest
zupełnie szczątkowa, murzyńska,
myśleniem.
— Te napozór obłędne żądania... czy też jakichś Botokudów i dlatego
Pańskie szczere słowa ujęły mnie. wydaje się nam pełną sprzeczności.
Przyjemnie mi rozmawiać z panem Naprzykład na rozprawie, gdy był
chłopiec
inaczej, niż z człowiekiem przecię jeden jedyny świadek,
tnym. W naszym zawodzie zagląda kilkunastoletni i na nim opierało
my z musu za wszystkie kulisy, we się całe oskarżenie, ona nietylko
wszystkie zakamarki, przed światłem potwierdziła najdokładniej jego ze
dziennem najciemniej schowane, znania, ale w dodatku obciążyła
w podziemną egzystencję każdego. tego swego kochanka, powtarzając
Nie przypuściłby pan nigdy... cieszę wkółko: „Ten także zabił, ten także
się, że w tym wypadku mówię ści zabił"... Zaś o niewątpliwym zresztą
śle teoretycznie... jakie spotkania, udziale innych członków bandy nie
jakie zbliżenia wychodzą czasem na można było dowiedzieć się od niej
jaw w toku niejednej rozprawy absolutnie niczego. Albo znowu:
sądowej, W tajemnych rejestrach popełnia zbrodnię popołudniu, a wie
męskich przygód erotycznych kryją czorem stroi się od stóp do głów
się nieraz fakty nie do uwierzenia, w zrabowane rzeczy i wałęsa się po
fantastyczne, potworne, jeśli weźmie najludniejszych ulicach.
się pod uwagę, że w grze są ludzie
— A jakże zachowuje się dziś,
w normalnem życiu bez zarzutu, wiedząc, że jest już wykreślona
nieskazitelni, czcią otoczeni, często z życia?
moraliści nieubłagani.
I takich
— Mówiłem z nią przed dwiema
faktów nie zliczyć. Zdaje mi się godzinami. Robiła wrażenie całkiem
chwilami, że niema prawie mężczy zobojętniałej, pogrążonej w orjenzny, któryby pod tym względem talnym fatalizmie. Nie dopytywała
mógł śmiało zawołać: przepatrzcie się nawet o rezultat prośby o łaskę,
każdy kąt dni i nocy, które prze którą jej obrońca podał do kancelarji naczelnika państwa. Prośba
żyłem, nie znajdziecie nic!
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odrzucona. Jest pełnoletnia mimo,
że wygląda bardzo młodo. Niema
żadnych motywów łagodzących. Ogło
szę jej to jutro o świcie. Obchodzi
ją tylko jedno: zobaczyć się z panem.
Bronicz potrząsnął głową, za pa- ’
trzył się w róg pokoju, w jakieś
szafy pełne ksiąg i papierów.
— Nie rozumiem.
— Może siwa Mańka ma jakąś
ukrytą rodzinę, może dziecko, gdzieś
w tajemnicy porzucone. Śledztwo
sądowe nie wykazało wprawdzie ani
jednego, ani drugiego, i zaprzeczyła
energicznie, gdym ją o to pytał.
Ale — rozłożył ręce—kto wie?
A może w jakiejś romantycznej
zachciance, reminiscencji z kinema
tografu, poprosi pana o wystawienie
jej grobowca, krzyża na pustem
polu za miastem? Ręczę w każdym
razie, że zagadka rozwiąże się
apelem do pańskiej kieszeni. Trudno,
chodzi za panem fama miljardera.
Dodam jeszcze, że to widzenie się
z nią zależy zupełnie od pańskiej
woli. Nie chciałbym namawia.ć Bę
dzie to przykre.
— Pojadę—rzekł Bronicz wsta
jąc.—Gdzie ona jest?
— Już ją przewieziono z moko
towskiego więzienia do cytadeli.
Napiszę kilka słów, by pan mógł
wylegitymować się mojem pozwo
leniem.
Schylił się nad biurkiem, zaskrzy
piało pióro, zaczerniła się biała
kartka. Przyłożył urzędową pieczęć,
podpisał.
— Służę panu. Dam zaraz tele
foniczną dyspozycję, żeby uczyniono
tam panu wszelkie ułatwienia. Bo
to już po jedenastej. Właściwie
powinienem być obecny przy tej
rozmowie. Ale, gdy wiem o tern,
że to pan, gdym zorientował się
w położeniu i, jeśli mam się
pochwalić, w pańskim charakterze,
ze słyszenia zaszczytnie mi znanym,
byłaby to prosta formalność. Spełni
ją któryś z urzędników więziennych.
Będę tam z obowiązku za kilka
godzin, a nie chcę już przedtem...
Uderzył dłonią w tom aktów.—
I praca...
— Tak do późna w biurze pan
się zamęcza?
W szarych, chłodnych źrenicach
prokuratora zamigotał blady płomień.
— Kocham mój zawód. Jestem
trochę idealistą. Jeszcze w gimna
zjum marzyłem o majestacie prawa.
Ale — odprowadzał Bronicza do
drzwi — gdy ma zginąć człowiek,
któregom oskarżał, w tę jego noc
ostatnią nie śpię nigdy...
Dalszy ciąg nastąpi.

WANDA MIŁASZEWSKA.

p I R U T
Zwykle po paru miesiącach służ
by gdziekolwiek tak sobie obrzy
dził otoczenie, że pod lada pozorem
zbierał manatki i odchodził precz.
Któregoś dnia, było to już pod
czas wojny, zdarzyło się, że w po
szukiwaniu nowej posady przecho
dził przez rodzinne okolice. Słońce
zniżało się nad horyzontem, gdy
wszedł w las, ten sam, który kie
dyś karczował. Gromady wron prze
latywały skroś przetrzebionych świer
ków, krocząc. Zdaćby się mogło, że
wołają na niego, jak na dawnego
znajomka:
— Pirruto! Pirrruta!..
Ale on nie słyszał tego. Może
nawet i nie myślał w tej chwili
° Handzi, nie pamiętał, co to za
miejscowość. Szedł krokiem rów
nym, upatrując zarośli, w których
miał zamiar noc przepędzić. Nie
lubił zachodzić do wsi, prosić o go
ścinę. W węzełku miał chleb i spo
ry kawał sera, nie bał się więc
głodu.
Minął już prawie połowę lasu,
gdy ujrzał wysuwającą się zpośród
jeżynowych krzaków dziewczynę.
Była to Handzia. Piruto poznał ją
odrazu. Nie zmieniła się wcale
przez tych kilka lat. Miało tę samą
okrągłą twarz, wesołe oczy i białą
chusteczkę na włGsoch. Zamarudziwidać, zbierając jeżyny i teraz
przedzierała się przez zarośla z ta
kim pośpiechem, że o mało nie
wpadła na niego.
Z ust jej wyrwał się mimowolny
okrzyk i stanęła, jak wrośnięta
w ziemię. Piruta stanął także, opu
szczając rękę, w której niósł swoją
siekierę. Chwilę trwało milczenie,
^reszcie Handzia skinęła mu głową
i zrobiła krok naprzód, jakby chciała
Iść dalej. Wówczas Piruta wycią
gnął wolną rękę i zagrodził jej
Przejście.
‘— Nie poznajesz mnie?
'— Czemu nie miałabym po
znać? — odparła, odzyskując pew
ność siebie, — ty Piruta.
A tak. Ja Piruta.—I zamilkł.
Nie wiedział, co mówić dalej.
Wspomnienia odżyły nanowo. Stał
Przy niej, przy Handzi i dotykał
prawie jej ramienia,
Tak co? — spytała i znowu
poruszyła się z miejsca.
Wówczas myśli Piruty skłębiły
się i zafalowały nogle, jak morze
w czas nawałnicy. Byli sami. Mógł
ją zatrzymać. Byli sami w wielkim,

pustym lesie. Nikogo niemo tutaj
o tej porze. Nikt tędy nie przejdzie,
nikt nie pośpieszy na pomoc. Mógł
ją pochwycić w ramiona i całować
dosyta. Mógł ją bić. Tak, — będzie
ją bił, albo całował, albo rzuci na
ziemię i skopie nogami jej młode,
jędrne ciało. To wszystko mógł te
raz uczynić, bo Handzia była tu,
w jego rękach, na jego łasce.
— Pamiętasz ty... Handzia?—spy
tał głosem stłumionym, bo krew
huczała mu w głowie.
— Co mam pamiętać?—odparła
trochę niepewnie i zaraz dodała
szybko:—No, puszczaj, Piruta. Cza
su nie mam... Późno!
— Będzie czas, Handzia. Znaj
dziesz czas na wszystko. 1 dla mnie
znajdziesz czas, jak pięknie po
proszę...
Dziewczynę ogarniał niepokój,
tle jeszcze starała się go ukryć:
— Co ty, Piruta? Zdurił? Co
ciebie za żarty trzymają się...
— Ot, co ja! Ot, co za żarty!—
zawołał, chwytając ją w objęcia.
Zaczęła się szamotać, wzywać po
mocy.
— Nie krzycz! To daremno...—
warknął i zakrył jej usta ręką. Ale
dziewczyna nie przestawała szarpać
się na wszystkie strony. Potknęli
się o jakiś kamień i upadli oboje.
Tarzali się teraz po trawie, zwilżo
nej opadającą rosą. Każdy krzyk
Handzi zamierał w połowie, zdła
wiony ręką Piruty. Chwyciła tę rę
kę zębami i ugryzła z całych sił,
aż krew zaczęła płynąć.
— Ach, ty, hadziuka!*)—zazgrzy
tał i wyrwał rękę. Handzia próbo
wała się jeszcze oswobodzić, krzy
cząc ochrypłym z wysilenia głosem.
Byli oboje wprost straszni. Mieli
twarze i ręce poszarpane, we wło
sach grudki ziemi i mchu. Przez
rozdartą koszulę widniały na szyi
dziewczyny sine znaki cd palców
Piruty.
Walka trwała dość długo. Wresz
cie Handzia poczuła, że słabnie.
Ostatnim wysiłkiem chciała mu za
dać cios pięścią pomiędzy oczy,
ale ręka ześlizgnęła się po twardej
czaszce i upadła na trawę bezwła
dnie. W Pirucie gniew wściekły
przytłumił wszelkie inne uczucia.
Nie pragnął już pieszczot Handzinych, nie pragnął pomsty za swoje
krzywdy, nasycenia się dowoli jej
*) Gadzina.
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ciałem. Pragnął ją tylko zabić na
tychmiast, — żeby przestała jęczeć
i wić mu się na rękach, żeby leża
ła cicha i nieruchem©.
Nieprzytomnie pochwycił siekie
rę, rzuconą w pobliżu, i zadał
straszny cios. Uderzył tak, jak ude
rzał w stwardniałe karcze przed la
ty. Dziewczyna nie wydała nawet
jęku. Rysy jej znieruchomiały z wy
razem przerażenia—z gęstwiny wło
sów wypełzła mała, czerwona żmija
krwi, niknąć w puszystej trawie.
Chwilę przetrwał Piruta w po
zycji klęczącej, tak, jak się był do
ciosu zamierzył. Potem — powoli
podniósł siekierę, wstał. Chwiejnym
krokiem poszedł w głąb lasu, po
szukać wody. Znalazłszy strumyk,
obmył powoli twarz, ręce i zakrwa
wioną siekierę. Zdjął potem z sie
bie koszulę i też ją w wodzie opłu
kał jaknajdokładniej. Chwilę zawa
hał się, czy wrócić po swój węze
łek, gdzie miał słoninę, chleb i ser.
Bał się, że Handzia nie umarła
i gotowa znów zacząć jęczeć... Wa
hanie trwało krótko. Poszedł, a zo
baczywszy trupa w niezmienionej
pozycji, odzyskał w zupełności zi
mną krew. Więcej. Poczuł nieomal
dobry humor na myśl, że za godzinę
najdalej będzie mógł zaspokoić
głód i zasnąć.
Raźno wyruszył w drogę, bo ście
mniało się coraz bardziej. Zrzadka
jeszcze senne wrony odzywały się
przyciszonem krakaniem.
— Pirrruta... Pirrruta!— wołały,
sadowiąc się na gniazdach.
Przypomniał sobie nagle słowa
cyganki... „1 krwią ty się ludzką
splamiłeś, Piruta!"—szeptał las, ale
Piruta się roześmiał:
Ja ^Piruta! — potwierdził niemal
głośno i miał ochotę zagwizdać.
Wstrzymała go obawa, by nie spro
wadzić ludzi. Dokonana zbrodnia
nie ciążyła mu wcale.
Jeżeli nie trafiono na ślad mor
dercy, była to wina okoliczności,
wojny. Jakieś wojska zbliżały się,—
jakieś odstępowały... W ciągu trzech
dni Piruta był już daleko, a nad
wyniosłemi świerkami pogwizdywa
ły szrapnele.
Z początku wiele mówiono
o Handzi. Ktoś widział Pirutę
w okolicy. Przypomniano dzieje
niefortunnych zalotów. Starzy ludzie
ze zgrozą potrząsali głowami, na
rzekając na straszne czasy, w któ
rych nie można być pewnym wła

snego brata... Powoli zapomniano zabierał ze sobą i ukrywał w ja
o tragicznym wypadku. Wojna nio mach lisich.
Z początkiem września bandy
sła ze sobą tyle okropności, że ser
ca ludzkie zahartowały się, stwar bolszewickie pojawiły się znowuMówiono o odwrocie z pod War
dniały no widok krwi płynącej.
O Pirucie zapomniano tern ry szawy, o zwycięstwie wojsk pol
chlej, że podobno wywędrował z co skich. Pirutę ogarnął lęk. Nie dla
fającą się armją w głąb Rosji. Nikt tego, że armja czerwona pierzchała
o tern dokładniejszych nie miał w rozsypce, ale że musiał, wraz
wiadomości, ale nikt też nie widział z jej resztkami, opuścić te strony.
go przez kilko lot. Czasami jeszcze Przestał się ukrywać, jakgdyby ko
młode matki, kołysząc niesforne rzystając z ostatnich dni swobody.
Wychodził często na drogę, a spotdziecko, szeptały tajemniczo:
— Uśnij, uśnij, a to Piruta kawszy gromadkę uciekających żoł
przyjdzie, głoweńkę ci utnie to nierzy, wołał na nich, wygrażając
pięściami:
porem!
— Biehi! Biehi, swołocz! CzorSame się przytem rozglądały towe syny!
lękliwie, wspomniawszy no Hańdzię
Szydził z nich, obrzucając najŻukównę.
straszliwszemi wymysłami. Oni prze
Dopiero z najazdem bolszewi ważnie nawet nie odpowiadali. Po
ckim pojawił się nonowo Piruta ganiali strudzone konie, grożąc mu
w rodzinnych stronach. Z pośród zdała karabinami, do których bra
nielicznych, którzy go widzieli, nikt kło ładunków.
go prawie nie poznał. Jasna, szczeW Pirucie zrodziło się niejasne
cinowata czupryna spadało mu przekonanie, że to już koniec wszy
jeszcze bardziej na oczy, których stkiego. Co było dla niego tern
złowrogi wyraz przerażał nawet naj wszystkiem,—nie zdawał sobie spra
odważniejszych. Ubranie miał dzi wy. Może rabunek, życie tułacze,
waczne, zapewne pochodzące z ra trawione na próżniactwie.
bunku. Składało się z koszuli,
Podsłuchawszy kiedyś gawędy
zapinanej na ramieniu, czapki ro wieśniaków, że polskie wojska bli
syjskiej, szamerowanej kurtki bru sko, pomyślał, że należałoby wyru
natnej, szarobłękitnych spodni i bu szyć stąd, ale się ociągał. Wyszedł
tów juchtowych. Wyglądał na rosyj na opustoszałą drogę i udał się
skiego chłopca, którego ktoś przebrał prosto do dworu, gdzie kiedyś słu
w rekwizyta małomiasteczkowego żył wraz z Handzią. Na podwórzu
teatru. Za to kieszenie szerokich nie było nikogo. Wszyscy schronili
spodni i kurtki wypchane miał pie się do mieszkań i odmawiali pa
niędzmi, a pod rosyjską koszulą, cierze. Piruta dopiero teraz zauwa
na szyi, z pół kopy medalików zło żył, że wybuchy granatów powta
tych, przewleczonych przez gruby rzały się coraz częściej i bliżej.
łańcuch od zegarka.
Widocznie w okolicy wrzała bitwa.
Wszystkiego tego dosłużył się
— Czort z wami! — mruknął,
w armji czerwonej. Pewnego razu, niewiadomo w czyją stronę rzuca
gdy się zanadto obłowił zdobyczą,— jąc przekleństwo, i wszedł do roz„towarzysze* chcieli go zabić. Uni grabionego domu.
knął śmierci, ale odtąd trzymał się
Pokoje świeciły pustką i zni
na uboczu. Nocami tylko śpieszył szczeniem. Gdzieniegdzie walały się
śladem plądrujących band żołnier połamane sprzęty, kawałki naczyń
skich, we dnie krył się po lasach, pobitych, szczątki ubrania. Podłogę
jak wilk. Czemu rabował, po co zaściełały papiery do wysokości ko
napychał pieniędzmi i złotem kie lan. Piruta bezmyślnie zatrzymał
szenie,—sam zapewne nie potrafił się przed ślicznym, czeczotkowym
by odpowiedzieć. Żył, jak przed la sekretarzykiem. Z powysuwanych
ty, czarnym chlebem i serem, któ szuflad wyzierały zakurzone szpar
ry wynosiły mu struchlałe kobiety, gały. Począł je przerzucać, drąc
nie pytając nawet o zapłatę. Nie w kawałki napotykane fotografje,
mógłby także wytłumaczyć, czemu, lub cudem zachowaną książeczkę.
doszedłszy do rodzinnej wioski, nie Ogarnęła go dawna pasja niszcze
poszedł dalej za wojskiem. Ot, coś nia. Gorączkowo deptał zwoje do
szeptało mu: „Zostań, Piruta!*— kumentów, których pieczęcie chrzę
i Piruta głosu tego usłuchał.
ściły mu pod nogami i tak się za
Przez kilka tygodni wałęsał się cietrzewił, że nie usłyszał tupotu
po okolicy, przepatrując dwory, zra kopyt końskich przed gankiem, ani
bowane niemal doszczętnie. Czasem, śpiesznie zbliżających się kroków.
wśród stosu rupieci znajdywał zwi Otrzeźwiał dopiero na dźwięk mo
tek papierowych pieniędzy, lub ja wy polskiej:
kiś wartościowy przedmiot, który
— A ty tu co robisz?
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Piruta podniósł głowę z nad
stosu rupieci i ujrzał trzech żoł
nierzy w polskich mundurach. Zdu
miał się na ich widok i zmieszał
tak dalece, że zdołał zaledwie wybąkać: „ja zdiesznij* i patrzył przed
siebie osłupiałym wzrokiem.
Jeden z żołnierzy, zbliżywszy
się, krzyknął ostro:
— Ej, bratku! Gadaj zaraz, ktoś
taki i czego tu chcesz, a nie, to
sobie z tobą ceremonji robić nie
będziemy!
W mgnieniu oka Piruta zrozu
miał, że niema ani chwili do stra
cenia. Rzucił się naprzód i silnem
uderzeniem pięści w skroń zadał
mówiącemu cios śmiertelny. Stało
się to tak szybko, że nim obaj to
warzysze oprzytomnieli, Piruta poskocrył do najbliższego i chwycił
go rękoma za gardło. Żelazne,
chłopskie jego dłonie kleszczami
objęły krtań, dławiąc w połowie
chrapliwy jęk. Oczy żołnierza wy
szły z orbit, a twarz zsiniała. Wów
czas Piruta rozplótł powoli palce
i lekko pchnął bezwładne ciało.
Upadło z cichym łoskotem na za
śmieconą posadzkę.
Pjzostał tylko jeden przeciwnik,
ostatni. Piruta wzniósł potężne ra
miona ku górze i już miał runąć
przed siebie, gdy nagle nogi wro
sły mu w ziemię, a czoło spłynęło
zimnym potem... Naprzeciw niego,
o kilka kroków zaledwie, stał, chło
piec w żołnierskiem ubraniu,—dzie
cko prawie — i drobnemi rękoma
nabijał karabin.
Piruta usłyszał szczęk odsuwa
nego zamku, — widział lufę karabi
nu, podnoszącą się zwolna ku gó
rze, a nad nią jasną twarzyczkę
chłopca i oczy jego niebieskie, zu
pełnie jeszcze dziecięce, patrzące
z wyrazem żałosnej grozy.
Minęła sekunda — może mniej.
Piruta, zamiast się bronić, przym
knął oczy i czekał nieporuszony.
Pod powiekami zaroiły mu się
obrazy z dawno minionych lat.
Obóz cygański, ognisko... Twarz
młodej cyganki w gęstwinie krza
ków... Handzia skrwawiona wśród
trawy... A ponad lasem, nad tru
pem Handzinym, stado wron, kraczących złowieszczo:
— Piruta! Pirrutaa!...
— Tak... to ja... — szepnął nie
dosłyszalnie i w tej chwili padł
strzał. Piruta jeszcze sekundę stał
nieruchomo, potem nagle rozłożył
ręce szeroko i zwalił się na wznak,
jak kłoda.
Spełniła się wróżba cyganki.
Wielka Bobra. Ma), 1921.
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Przekład z francuskiego przez H. J. P.

Milczała przez chwilę, poczem
rzekła:
— Jeżeli się panu nie uda, czy
chcesz pan, żebym się zobaczyła
z Simeonowem?
Sawiński aż podskoczył. Co za
szalona myśl zaświtała jej w głowie?
— Ale cóż znowu, Lydjo Siergiejewno! Widziałaś go pani po za
machu?
— Nie — odrzekła z uśmie
chem.
— A więc?..
Wzruszyła lekko ramionami.
— Tak mi to na myśl przyszło.
Pan wie, że on był zawsze bardzo
grzeczny dla mnie i zdawał się po
szukiwać mego towarzystwa, gdyśmy się spotykali u Natalji. Pomy
ślałam więc, że może zrobiłby dla
mnie tę drobnostkę, gdyby ją panu
odmówił. Bo może to panu niemiło
żądać czegoś od niego?
— Nie, nie — zawołał Sawiń
ski — nie może o tern być mowy.
To rzecz pomiędzy nim a mną.
Mam żal do niego, głównie o nasze
stracone popołudniowe przechadzki.
Tego mu nie daruję.
Odchodząc, rzekł do Lydji:
— Czy pani wie, że nie mogłem
spać w nocy... Tak; biedziłem się
nad zrozumieniem tego, co mi pani
powiedziała wczoraj przy pożegna
niu... I nie powiodło mi się.
Lydja uśmiechnęła się figlarnie.
— Widzisz pan, że małe dziew
czynki wiedzą czasem więcej niż
pan. Wytłomaczę to panu jutro,
jeżeli to pana jeszcze obchodzić
będzie.
*
*
«
Przez całe popołudnie Sawiń
skiemu nie udało się przyłapać Si'
meonowa. Tracił czas na bieganiu
ze Spraw Zagranicznych do Smol
nego. W końcu, zostawił dość su
cho zredagowany bilecik w jego
mieszkaniu.
Nazajutrz zrana Simeonow za
wezwał go do telefonu i przepra
szał go w najgrzeczniejszy i najwy
tworniejszy sposób. Cały poprzedni
dzień zajęli mu delegaci niemieccy.
Co się tycze paaportu, rzecz ta
była już załatwiona. Wydał odpo
wiednie rozkazy. Prosił Sawińskiego,
by nie miał o to do niego żalu.
Niestety, było jeszcze dużo niepo
rządków w biurach. Wszystko to
ułoży się zwolna przy pracy i do

brych chęciach. W godzinę potem
Bogdanów odnosił niezbędny pasport.
Wypadek ten pozostawił Sawiń
skiemu bardzo niemiłe wrażenie.
Ta gra w kotka i myszkę była wiel
ce nieprzyjemną. Po raz pierwszy
uczuł, że położenie jego było dosyć
krytyczne. Gdyby Simeonow dowie
dział się, że on utrzymywał stosun
ki ze Spasskim, stałoby się odrazu
niebezpiecznem. Rozumiałdoskonale,
że nie miał żadnego uchwytu w sto
sunku do takiego słupa lodu, jakim
był Simeonow. Ten człowiek był
chłodną, polityczną maszyną, której
ruchu nic nie było w stanie po
wstrzymać. Sawiński zastanawiał
się nad tern długo.
Pierwszą rzeczą, jaką należało
uczynić, było ostrzedz Spasskiego,
aby mu już nie nasyłał bezpośre
dnio swoich emisarjuszy. Wypadało
znaleźć w tym celu jakąś osobę po
stronną, Sawiński bowiem bardziej
niż kiedykolwiek nie miał w tej
chwili zamiaru zrzec się walki z ty
ranami ze Smolnego. Wprost przeciw
nie; wypadek z pasportem napełnił
go tern gorętszą żądzą ujrzenia ich
pewnego pięknego poranku wiszą
cych na latarniach jakiego mostu
Newy.
Owładnięty nagłą potrzebą dzia
łania, wyszedł zobaczyć się z kimś,
kto mu miał posłużyć za pośredni
ka w porozumiewaniu się z armją
Dońską.
Wyszedłszy na ulicę, rozejrzał
się na wszystkie strony, aby się
przekonać czy go nie śledzą. Nie;
ulica i wybrzeże były puste. Dla
większego bezpieczeństwa skręcił
na Mojkę i wszedł do jednego z do
mów, który miał drugie wyjście na
Miljonową. Szpiega nigdzie nie było.
*
*
*
Tegoż samego popołudnia spot
kał Lydję.
Dziewczęta miały w Rosji oddawna wielką swobodę rnchów.
Wychodziły, kiedy chciały i z kim
chciały. Jeżeli nie życzyły sobie
kompromitować się, unikały pokazy
wania się często na ulicy w towatrzystwie tego samego mężczyzny.
Od rewolucji, a zwłaszcza od
objęcia władzy przez bolszewików
i te zastrzeżenia przestały istnieć.
Jeżeli Sawiński i Lydja wybierali
dla swoich przechadzek miejsca
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mniej uczęszczane jak Wybrzeże,
Ogród Letni to czynili to z upodo
bania, a nie przez ostrożność, nikt
bowiem nie zdziwiłby się, widząc
córkę księcia Wołyńskiego wycho
dzącą z przyjacielem jej ojca, zwła
szcza, gdy tym przyjacielem był
wielce poważany Mikołaj Władymirowicz Sawiński, o którym wszyscy
wiedzieli, że był wzorem mężów
i najbardziej zadomowionym czło
wiekiem w całym Piotrogrodzie.
To też, ponieważ to było na trzy
dni przed Bożem Narodzeniem
i oboje mieli różne sprawunki do
załatwienia, nie zawahali się pójść
elegancką Morską i jeszcze gęsto
zaludnionym Newskim Prospektem.
Na trotuarach tej wielkiej alei
było mnóstwo osób, ludzi chodzą
cych za interesami bez ożywienia
i wesołości. Na wszystkich twarzach
malowała się troska. Niepokój o te
raźniejszość i przyszłość napełniał
dusze. Głód rósł z każdym dniem;
ceny żywności i opału, w które co
raz trudniej przychodziło się zao
patrywać, podnosiły się niemal z go
dziny na godzinę.
A była to chwila, kiedy bolsze
wicy zagarnęli banki, kiedy nikt nie
mógł wydobyć depozytowych pie
niędzy. To też nadchodzące święta
nie budziły radości. Zbytkowne ma
gazyny świeciły pustką. Tylko ży
wnościowe sklepy były w oblężeniu.
Wiele osób, usłyszawszy ceny, jakie
żądano za indyczki, gęsi i inny drób,
stanowiący dawniej nieodzowną część
świątecznego obiadu, odchodziło
wstrząsając smutnie głową; większość
jednak kupowała z tą nadzwyczajną
lekkomyślnością w sprawach pie
niężnych, tak powszechną u Rosjan.
Lydja i Sawiński byli nadto po
chłonięci sobą, by zwracać uwagę
na wygląd ulicy. Wstąpili na her
batę do herbaciarni, którą otworzyły
przy Newskim zrujnowane damy
i dawni oficerowie. Jeden z nich
znał Lydję z jakiegoś balu i zbliżył
się do ich stolika, aby pogawędzić
z niemi. Był to wysoki młodzieniec
o regularnych rysach. Zmianę swego
położenia przyjmował pogodnie i na
wet podżartowywał sobie z niej tro
chę. W innym czasie byłby się wy
dał Sawińskiemu przeciętnym, ale
sympatycznym. W tym jednak mo
mencie rosyjskiego życia nie podo
bał mu się w najwyższym stopniu.
Przyjmował bieżący stan rzeczy
ze zbytnią istotnie łatwością; było
mu tak dobrze w tych nowych wa
runkach, że zdawał się urodzonym
na sługusa a nie na oficera gwardji, urodzonym, by obnosić z uśmie
chem filiżanki herbaty gościom.

o nie, by wieść żołnierzy na pole
walki.
Czy istotnie nie było nic lep
szego do roboty w danej chwili?
Ze strony bolszewików praco
wano, przynajmniej ujawniano ol
brzymią energję; nienawistny Simeonow posiadał nieugiętą wolę...
A tu Sawiński widział przed sobą
tego wytwornego potomka znanej
rodziny, obnoszącego tacę z fili
żankami herbaty.
Pomyślał o Spasskim, usiłują
cym stworzyć armję nad Donem.
Było sto tysięcy oficerów w armji,
którzy woleli próżniaczyć się po
miastach, żyć z jakichś pokątnych
zarobków, zstępować stopniowo co
raz niżej, po drodze, na której nie
wątpliwie musieli się zmarnować
i splugawić, woleli raczej ten po
wolny upadek, zamiast iść nad Don
i ratować Rosję z armję, rekrutu
jącą się z takim nadzwyczajnym
trudem.
Sawiński myślał z wielkim smut
kiem o tem, milczał.
Lydja, widząc go takim, położyła
mu dłoń na ręku i pochylając się
ku niemu, zapytała, czy ma jakie
zmartwienie.
Uderzył go ton, jakim wypowie
działa te proste słowa. Była w nich
prawie tkliwość. I znów przeobraziło
się życie dokoła niego. Popatrzył
na Lydję i rzek):
— Niema takiego zmartwienia,
którego by twój głos nie rozproszył.
Nigdy dotąd nie mówił do niej
w ten sposób i zląkł się, że powie
dział za wiele, bo Lydja zarumieniła
się .. To go zmieszało do reszty,
milczał chwilę, potem przypomniał
sobie przedwczorajszą scenę i obie
tnicę Lydji, że mu wytłumaczy po
wody, dla których nie chce zaślubić
Lorda Douglasa. Przypomniał jej
więc tę obietnicę.
— Trudno to będzie powiedzieć
tutaj — rzekła. — Myślę jednak,
że mi się jakoś uda. Tylko zbliż
się pan trochę do mnie, Mikołaju
Władymirowiczu. Nie trzeba, żeby
nas słyszano.
Sawiński przysunął się z krze
słem i pochylił ku niej przez sto
lik. Twarz jego dotykała prawie twa
rzy Lydji. Ta zaś, z pewnem wzru
szeniem. zaczęła temi słowy:
— Rozumiem bardzo dobrze,
Mikołaju Władymirowiczu, dlaczego
tatuś chce. żebym poszła za tego
Anglika. Tatuś widzi tylko to, że
jest chory i że Piotrogród nie jest
dziś miastem bezpiecznem dla ludzi
należących do naszej sfery społe
cznej... Otóż, ponieważ ja mu je
stem najdroższą na święcie, więc
gotów jest rozsteć się ze mną dla

mego dobra, jak mniema. Małżeń
stwo z Lordem Douglasem jest
tem, co można nazwać rozsądnem
rozwiązaniem kwestji. Tak, to bar
dzo dobrze wyjść za człowieka
młodego, pięknego, bogatego, ma
jącego stanowisko; to jest bardzo
mądre i w innych czasach, słyszysz
pan, Mikołaju Władymirowiczu, w
innych czasach, dlaczego nie mia
łabym go przyjąć, oczywiście, samo
się przez się rozumie, o ile nie ko
chałabym innego? Ale, czy dzisiaj
może być mowa o jakiemś rozsą
dnem postanowieniu w tem mieście
warjatów? Zrobić coś rozsądnego,
mądrego, coś, coby wszystkiemu
odpowiadało dzisiaj, w tej Rosji,
którą mamy przed oczami? Ależ,
Mikołaju Władymirowiczu, sama ta
myśl jest straszną; to ideał nie dla
nas, absolutnie nie dla nas... Tatuś
i pan mówicie, jakbyście mówili
przed rokiem, kiedy wszystko było
spokojne... Ale dziś, kiedy się nie
wie, czy się będzie żyło jutro, prze
widywać rzeczy tak dalekie i odrazu
stanowić o całem swojem życiu,
pomyśl pan tylko, o całem swojem
życiu, to niedorzeczność, kochany
Mikołaju Władymirowiczu, to abso
lutna niedorzeczność. To co mi
proponujecie, nie da się zrobić,
właśnie dlatego, że mamy rewolu
cję. A ponieważ pan jesteś mężczy
zną, więc nic z tego nie zrozumia
łeś i to ja musiałam ci otworzyć
oczy.
Tryumfowała, patrząc na Sa
wińskiego, jakgdyby pytając samą
siebie:
— Czy ja mogę drwić sobie
z takiego poważnego pana, tak mą
drego, tak znanego? Otóż, mogę
i to jest przemiłe.
Sawiński nie odpowiedział. Sofistyczność wywodów Lydji była wi
doczna, namacalna, ale było w niej
coś tak uroczego, że Sawiński nie
miał ani chęci, ani siły walczyć
z nią. A przytem czuł w głębi du
szy, że oboje przeżywali w tej
chwili jakąś cudną godzinę wspól
nego życia. Po cóż szukać dalej?
Rzeczy ułożą się same przez się.
XI.
INTERMEZZO.
Sawiński spędził Boże Narodze
nie w Piotrogrodzie- Widział się
w trakcie tego ze starym Lamshofem z Deutsche Bank. Rozmowa
tak ich obu zajęła, że naznaczyli
sobie drugie spotkanie w samą wilję
Bożego Narodzenia.
Była to jedyna sposobność do
wiedzenia się, co zamierzają Niem
cy, jakie mają widoki na bolszewi
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ków, jak rozumieją życie z niemi,
a zwłaszcza jak długo pozostawią
ich przy władzy. Bo dla Sawińskie
go nie ulegało żadnej wątpliwości,
że egzystencja Lenina i Trockiego
znajdowała się w rękach Berlina.
Zawiadomił więc żonę i dzieci,
że ważne interesa zatrzymują go
w Piotrogrodzie, ale że przyjedzie
do nich w wilję Nowego Roku. Na
pisał do niej bardzo serdecznie
i przyjacielsko.
Teraz, gdy kochał inną, czuł
silniej niż kiedykolwiek, jak ścisłe
ogniwa przyjaźni łączyły go z So
nią. Postać żony ukazywała mu się
jakby w nimbie rzadkiej szlachet
ności. Ufał jej bezgranicznie. Była
uosobieniem dobroci. Byłby chciał
wyspowiadać się przed nią z no
wych uczuć, jakie nim wstrząsały.
Ona tylko mogło się stać jego po
wiernicą.
Kilkanaście osób było zaproszo
nych na wieczerzę do Natalji. Szam
pan się lał i wesołość była nad
zwyczajna. Tym razem Natolja, któ
ra spostrzegła wzrastający chłód
Lorda Douglasa w stosunku do niej,
i przyjemność, jaką znajdował w to
warzystwie Lydji Siergiejewny, po
sadziła tę ostatnią obok Sawiń
skiego.
Ten zdawał się odmłodzonym
o dwadzieścia lat. Ale czy i wtedy
czuł takie ogromne umiłowanie ży
cia, taki zapał, czerpiący źródło
w najgłębszych tajnikach jego jaźni?
Przeszłość, na którą spoglądał obo
jętnie, wydawała mu się bezbarwną.
Ta, ‘siedząca obok niego czarodziej
ka, wlała mu w duszę napój, dzięki
któremu cały świat przyodział się
w piękno. On, którego ludzie nu
dzili, spoglądał na nich dobrotliwie.
Sam Lord Douglas wydawał mu się
zachwycającym. Ten Antinous z Thule nie żywił względem Lydji naj
mniejszego żalu za kosza, jaki mu
dała. Zapewne nie brał go na serjo.
Zapewne sądził, że ostatecznie
z temi kartami, jakie miał w ręku,
musi wygrać partję. Śmiał się i żar
tował z Lydją i Sawińskiemu wcale
to nie zawadzało. Nawet, gdy trze
ba było odprowadzić Lydję do do
mu, Sawiński patrzył spokojnie na
towarzyszącego jej Lorda Douglasa,
tok silnem było w nim przekona
nie, że taka istota jak Lydja nie
zaślubi nigdy człowieka tak odmien
nej rasy.
Dalszy ciąg nastąpi.

