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«> TWARZ Z ZA KURTYNY.
— Za dobroć do stóp się ścielę.
Wiem, że ona niby szczera, bez
interesu żadnego. Ot, człowiek
z ręką do człowieka. Naprzykrzać
się już chyba nie będziemy, ale
zawsze...
Stropił się, zamrugał powiekami.
— Ale jo tu jaśnie panu to
i owo... I znudziłem pewnie...
— Jedna prośba... O tern, żem
tu był przed oknami, niech pannie
mówi nikomu. Ani żonie... ani córce...
Żylasta, twarda jak róg ręka
zadrgała w dłoni Bronicza. Niebie
skie poczciwe oczy rozbłysły jasno.
— Nie powiem. Jak pragnę
Boga przy skonaniu...
I dodał szeptem, w którym
czysto rozdźwiękła nieudana powaga
dostojno:
— Ojciec przecie jestem. Dzie
cku swemu ranę bym miał drapać?
Co jej tom w myślach, sąd nie
mój. I dobrze, dobrze, że jaśnie
pan tom do środka teraz nie przy
szedł...
Skłonił się prawie do ziemi...
— Więc omyliłem się — przeci
nało się przez .gąszcz wrażeń by
stra myśl Bronicza. — Więc nie
umarła, choć było u mnie tej nocy
inna, niż ta, którą widziałem czer
stwo żywą w ciżbie weselnej i która
mi daleka. Komu innemu rzekłbym,
źe nieprawda, sobie wierzę. Przyszła
tern wszystkiem, co kryło się w jej
najszlachetniejszej treści. Jak garść
kwiatów polnych przyniosła się
w tęsknocie. Żywo inaczej... może...
nie, z pewnością lepiej. Jak poda
runek bezcenny dała wieść o Liii...
Sploty prawdziwe... Zasłonięte znanemi nam ciasno granicami materji...
Są te sploty, stwierdzające ogrom
tajemnicy. I dlaczego nie wierzyć,
że krąg naszych widzeń coraz roz
szerzać się musi, rozwidniać? Dla

czego przed tą wiarą tchórzliwie
się cofać, przyczepiać się wątle do
dwóch nędznych określeń: urodziny,
grób? Z tej wiary brać dumę ist
nienia, tak... Wciąż dumę nową ..
Samochód gnał całym pędem
przez puste krużganki ulic.
— Niedoskonałość, więc cier
pienie i brud, muszą przepaść. Ale
poznać js trzeba, by nauczyć się,
co doskonałe. I coraz wyżej!..
Marny, kto temu nie ufa! Wolę
ostrzyć jak szpadę i wędrować
śmiało! Iść w to, co nie zginie!
W każdej strunie nerwów uczuł
przypływ promiennej mocy.
— Z tą wieścią dzisiejszą się
objawił... przez małą, świętą istotę
ludzką, którą zostawiam codzienno
ści... do czasu. Z której widziałem
to, co już nie zginie — pozdrowił
myśl o Jadzi.
Gdy otwarły się przed nim
drzwi mieszkania, Józek szepnął
z zakłopotanym:
— Przyszedł, skoro pan tylko
odjechał. Mówi, że ważną do pana
ma sprawę i czeka. Nie śmiałem
się sprzeciwiać.
— Kto taki?
— Pan major Olszański.
W świetle lampy zamajaczyło
wynędzniałe młode oblicze. Ledwo
je zróżowiła powłoka nagłego ru
mieńca.
Granatowym połyskiem
strzeliły czarne, duże oczy zapa
dnięte głęboko.
— Jesteśmy sami, prawda? —
zaczął drżącym głosem. — Pan się
zdziwi, że o tak późnej porze, choć
pana nie znam prawie. Nie potrafię
się usprawiedliwić.
Zachodziłem
już kilkakrotnie pod ten dom
w ciągu nocy. Dowiedziawszy się,
że pan wróci, postanowiłem czekać.
Postanowiłem wogóle mówić z pa
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nem, gdym pana ujrzał dziś wie
czorem. Wyda się to panu niesłycha
ne.. A muszę to panu powiedzieć...
O tern wie tylko mój ojciec i nikt
więcej. Ale cóż ojciec-.. Ja chcę
odpowiadać przed kimś za to, com
uczynił... Przed panem... Zbyt się
tym ciężarem już męczę...
Zbliżył się. Przez sekundę brakło
mu głosu. Wyprostował się. Twarz
skrzepła mu jak kawał głazu.
— Między nami zawisła wrogość.
Pan bardzo ją kochał...
— I kocham — rzekł Bronicz
spokojnie— A ja ją zabiłem. .
Szmer oddechów i bicia serc
splątały się przez chwilę.
— Wiem o tern — najlżejszem
drgnieniem nie zmącił się ton
równy słów Bronicza
— Pan wie!—Krzyk przerażenia.
—Chryste, skądże, skąd?
Oficer zachwiał się, przywarł
ręce do piersi.
— Niech mi pan wierzy, że
nikt nie powiedział mi tego wyraźnemi słowami. Jest uczucie od
słów jaśniejsze, które żadnym fał
szem okłamać się nie da.
— Pan wie — jarzące suchym
blaskiem źrenice zalśniły aksamitnie.
Ukazały się w nich dwie wielkie,
skroplone srebrzyście łzy. Rzewną
młodzieńczością zmiękły kontury
skamieniałych lic. Olszański osunął
się na krzesło i ukrył twarz w dło
niach.
— Ze pan do mnie z tem
przyszedł, cenię pana, jak cześć
mam dla każdej odwagi. I rozumiem,
że ta myśl położyła się panu skałą
nieznośną na duszy, że pan chciał
ją choćby sztyletem cudzej zemsty
podważyć. Ale ja nie mam za co
mścić się na panu...
Nad plączącym się schylił.
— Nie trzeba tak myśleć: „Jam
zniszczył*. Niech pan myśli, że
w młodem kochaniu odeszła ko
chanką, cieniem więdnięcia nietknię-

ta, nieowiana melancholją jesieni,
operlona urokiem cudu, który jedyny
budzi tęsknotę za nieskończonością
szczęścia- Przez jej uśmiech prze
pływał szept duchów, palących
wieczną pochodnię miłości. Z jej
urody jaśniał odbłysk piękna, którem
cieszy się Bóg i które musi być
nieśmiertelne. Po nie poszła i wiedz,
co dla mnie świętością jest prawdy,
istnieje śliczniej żywa, niż ty i ja...

E U C iE N JU SZ M A Ł A C Z E W 3 K I.

K łó tn ia z p en sjo n ark ą.
M iło ść to je s t w iosenny dzień,
a wiosną g rzm ią ulew ne burze.
Pobladłaś, gniew o tu lił w cień
twe o c zy piękne, o c zy duże.

Zbigniew podniósł głowę, za
ręce go schwycił.
— Świętością prawdy?.. 1 mnie
tak się śniło, gdy była przy mnie...
— Sen ci jawą rozkwitnie, bądź
tego pewny.
— Pan tak do mnie, jak przy
jaciel szczery...
— Boś przyszedł z szczerością
odważną.
Odgarnął mu z czoła pukiel
bujnych włosów.
—■Czujesz się okropnie, zimno
sam? I lęk cię dusi, bezszktałtny,
jakichś szkieletów, trumien, lęk,
którego się wstydzisz, z którym
walczysz?
— Walczę—odpowiedział cicho
głos znękany.
— Więc spadnie z ciebie. Roz
trąci go innej, nowej kobiety słodycz
szukająca. 1o tern wiem, że przyjdzie,
znalazłszy w tobie już widziane
marzenie.
— Inna! — zerwał się boleśnie
i wilgotne oczy ściemniły się wsty
dem. — To mówisz mnie, któremu
Liii była odkrytem wreszcie jedynem
źródłem czaru i kresem pragnień...
— Niema żadnego kresu. To
mówię temu, który powinien patrzeć
w siebie śmiało. Czy myślisz, łe
ona zakończyła lot jasny? Nie, ona
go rozpoczęła. Czy myślisz, że
chciałaby dla ciebie, lub dla mnie
opuszczenia i żałoby? Jaką jest
i będzie, chciałaby przeciwnie...
Odchylił firankę okna, za którem
fiołkowym szlakiem barwiła się
świeżość jutrzenki.
— Chceń jak najwięcej i tęsknot
ogromu! Byśmy z tajemnic unieśli
zasłonę.... Zdobywcy.

Po dziecięcem u w strzą sn ą ł szloch
■ sm u k ło śc ią ramion, piersią m a łą ,
i — m nóstw o łe z , ja k srebrny groch,
w fa r tu s ze k tw ój się p o syp a ło .
K ilka gorących ^cich ych słó w
n a uszko, które gniew szka rła ci,
i— m ię d zy nam i zg o d a znów,
„No, w idzisz, że nie m ia ła ś racji!*
L ecz nie rusz, nie ocieraj łez:
o czy w łz a c h są, ja k kw iat po burzy;
upojne nozdrzom są, ja k bez
i ustom gorzkie, ja k sm a k róży.

P o g r o b n e łzy.
K iedyś szeroki lśniący p łu g
w yorze m oje b ia łe kości
i z ło ż y je w śród cza rn ych skib,
w ydarte o d w ieczności.
Z ło ż y ich p rzejm u ją cą biel
p o d rozkw itniętej stra ż jabłoni,
któ ra różow ych p ła tk ó w d e szc z
niem o n a sz c z ą tk i m e uroni.
D rżący, ja k rzęsa, sło ń c a blask,
s p a d łs z y p r z e z gęstw , kw iatam i spiętą
koronką żyw yc h z ło ty c h plam
otuli c z a s z k ę uśm iechniętą.
O tuli c z a s z k ę m artw ą mą,
ja k dobre ciep łe c zy je ś ręce,
niby kobieca ja s n a dłoń,
co p a lce je s z c z e m a dziew częce.

K O N IE C .

l z oczodołów p u sty c b m ych
p o p ły n ą krople rosy cichej,
m e ł z y pogrobne, sło d kie ł z y
u m a rłe j m o jej lu d zkiej p y c h y —
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„ RZEŹNIK VERDUNU.
Wolny przekład z francuskiego przez H. J. P.

Nadmienić tu muszę, że główna
kwatera Kronprintza znajdowała się
w Stenay, lichej mieścinie, odległej
o dwanaście kilometrów od Dun,
którą wnet po zajęciu wojska nasze
szybko doprowadziły do porządku,
oczyściwszy ulice z panującego tam
przedtem brudu i nie omieszkawszy
nadać nowych nazw ulicom, z któ
rych główna Chanzy nazywała się
teraz Kronprintz-Wilfyelmstrasse.
Jego Cesarska Wysokość rezydo
wał we wspaniałej willi współczes
nej, będącej własnością niejakiej
pani Duverdier i noszącej nazwę
Cfrateau des Tilłeuls. Tam to ksią
żę przyjmował znakomitych gości,
udzielał audjencji, dekorował włas
noręcznie niezliczonych kawalerów
żelaznego krzyża i wydawał obiady
i wieczerze dla swoich przyjaciół
i oficerów sztabowych. Główna Kwa
tera znajdowała się przy Schulenstrasse, w męskiej szkole komunal
nej, olbrzymim szarym gmachu, gó
rującym nad doliną Mensy. Książę
przybywał tam pomiędzy jedenastą
a dwunastą w południe, słuchał ra
portów i odczytywał komunikaty.
Ale głównem miejscem zgroma
dzeń było kasyno.
Urządzono je w starym pałacu
z siedmnastego wieku, pełnym stylo
wych mebli, makat, bronzów, przed
miotów sztuki i otoczonym wspa
niałym parkiem.
Ale wracam do Kronprintza.
Gdyby te sześćdziesiąt miljonów
Niemców, którzy oczekiwali codzien
nie z gorączkowym niepokojem ko
munikatów wojennych, zaczynają
cych się od słów: „Grupa armji nie
mieckiego Następcy Tronu*, i któ
rzy, przypominając sobie wojowni
cze manifesty potomka Hohenzol
lernów, widzieli w nim płomiennego
bożka wojny, gdyby, mówię, ci ła
twowierni poczciwcy byli mogli wi
dywać tak zbliska, jak to było mo
im zaszczytnym udziałem, przed
miot swoich uwielbień, byliby nie
poślednio zdumieni.
Generał'lejtnant Kronprintz Wil
helm lubił wojnę no sposób dzieci,
bawiących się w żołnierzy. Z chwilą,
gdy rzecz stawała się poważną, dłu
gą, męczącą, wymagającą usilnej
pracy i nieskończonej cierpliwości,
rozległej wiedzy, rozumnych strate
gicznych obmyśleń, tracił do niej
wszelki gust.
Niezdolny poprowadzić do ataku

bodaj jeden bataljon, polegał cał
kowicie na generałach, by mu zdo
byli to zwycięstwo, o którem ma
rzył, a nie czyniąc nic, by im ulżyć
w trudach, potrafił doskonale nie
cierpliwić się powolnością ich dzia
łań i wymawiać im gorzko niezadawalniające wyniki takowych.
Zjawiał się zwykle, jak wicher,
w sztabie, stawał ze szpicrutą pod
pachą i rękami w kieszeniach przed
mapą frontu, spoglądał na nią przez
chwilę z monoklem w oku, poczem
mówił drwiąco:
— Cóż, generale! Jakoś nie idzie.
Nie poruszyliśmy się z miejsca.
— Przepraszam Waszą Cesarską
Wysokość—odpowiadał generał Knobelsdorf—niech Wasza Cesarska Wy
sokość raczy zauważyć: takie to
i takie pułki zostały cofnięte na
tyły, a zastąpione przez takie to
i takie pułki.
— Tak; widzę, do licha, że na
stąpiła zmiana chorągwi, ale linja,
linja sama ani drgnie... Cztery ty
godnie, generale. 1 to się nazywa
ofensywa!.. Od 26 lutego nie posu
nęliśmy się ani na krok!
— Przepraszam Waszą Cesarską
Wysokość. Posunęliśmy się tu, tu
i tu... Wzięliśmy Forges, Regneville,
Fresnes...
— Wielkie rzeczy!.. W ten spo
sób potrzeba nam będzie dziesięciu
lat, żeby dojść do Verdun— Cierpliwości, Wasza Cesar
ska Wysokość. Musi nadejść taka
chwila, że to pęknie.
— Że to pęknie, że to pęknie...
A jeżeli nie pęknie?.. „Cierpliwo
ści!* Pan tylko ten jeden wyraz
masz na ustach, generale! To w koń
cu nudne... Mam już tego powyżej
głowy!
Nie dojąc się zbić z tropu temi
zarzutami, dowódca sztabu z aniel
ską istotnie cierpliwością, jeżeli
wogóle ten przymiotnik można za
stosować do pruskiego generała,
przytaczał szczegóły różnych ru
chów wojsk. Willy, jak go nazywa
no w poufałych stosunkach, słuchał
z roztargnieniem, robił parę uwag
bez znaczenia, kazał przedstawiać
sobie depesze i komunikaty telefo
niczne z Mezieres, odczytywał je,
pogwizdując i paląc papieros za pa
pierosem, rzucał jakiś pieprzny żar
cik, wykręcał się na pięcie i uśmiech
nięty znowu ulatniał się do kasyno.
Aczkolwiek już trzydziestopięcio
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letni, Kronprintz Wilhelm wyglądał
nieprawdopodobnie młodo. Pięknie
zbudowany, giętki, nosił na elastycz
nej szyi głowę nadzwyczaj ruchliwą
o szczurzym profilu. Twarz miał
wydłużoną i wąską, czoło i podbró
dek cofnięte ku tyłowi, nos ostry,
cienki, jasny wąsik i oczy małe,
błękitne, bardzo błyszczące, o spoj
rzeniu naprzemian zuchwałem i wy
niosłem, to znów ukradkowem, niespokojnem, błądzącem gdzieś w dali,
podobnem do wzroku kota.
Ten wzrok w połączeniu z siecią
zmarszczek, okalających oczy, noz
drza i kąciki ust, rozwiewał wprędce wrażenie młodzieńczości, jaką
na pierwszy rzut oka nadawała mu
smukłość postaci i zręczność ru
chów. Przedwczesna pochyłość kar
ku i nieujęte zgięcie kolan świad
czyły o nadużywaniu ćwiczeń gim
nastycznych i nadużyciach płcio
wych. Obejście miał raczej za swo
bodne, niż eleganckie.
Obdarzony inteligencją rzutką
i kapryśną, książę zniechęcał się
łatwo do wszystkiego, czego nie
zrozumiał odrazu, i jakby instyn
ktowo, a to coś poza sportem i ko
bietami znaczyło bardzo niewiele.
Bez prawdziwej kultury literackiej
i artystycznej, posiadał jej pewien
polot, jaki, się nabywa w dobrem,
a nawet i w złem towarzystwie.
Mówił doskonale po francusku bez
najlżejszego akcentu, używając czę
sto argotowych zwrotów. Z licznemi
pierścionkami na palcach, z bran
soletką na ręku, z włosami kokie
teryjnie falująćemi i uperfumowanemi przedstawiał dość dokładnie
ten typ ładnego chłopca, jaki we
Francji nazywają „gigolo*.
Aczkolwiek przechwalał się, że
fizycznie i moralnie podobnym
jest do swego wielkiego przodka
Fryderyka II, był w gruncie tylko
jego marną karykaturą. Można po
wiedzieć, że zarówno usposobie
niem, jak powierzchownością, był
bardzo mało Niemcem, co się tłomaczyło cudzoziemską krwią w jego
żyłach, która, jak się to zbyt często
zdarza w naszych panujących ro
dach, zepsuło naszą szlachetną, ger
mańską krew.
Ale co było w nim najmniej
niemieckiem, to jego postępowanie
względem ludności francuskiej. Jego
brak godności na tym punkcie ra
ził mnie wprost, zanim się do nie
go przyzwyczaiłem. Zamiast trzymać
w oddaleniu tę hołotę i dawać jej
odczuwać zbawienną surowość na
szej zwycięskiej pięści, Jego Cesar
ska Wysokość wyraźnie trawiony
był chętką pospolitowania się i po
pularności. Czy to jadąc powozem,

czy konno, czy idąc pieszo, Willy
znajdował jakąś porażającą przy
jemność w kiwaniu głową prze
chodniom, w kłanianiu się ostenta
cyjnie kobietom i dziewczętom. Wy
siadał nawet z auto, aby pogawę
dzić z opasłemi kumoszkami, lub
zaczepić ładną dziewczynę, pytając
bez ogródek: „I cóż, kureczko, kie
dy się prześpisz ze mną?*. Dzie
ciom rozdawał cukierki i obrazki
pobożne, a robotnikom i wieśnia
kom wtykał garściami papierosy.
Ale nadewszystko przepadał za ulicz
nikami. Rzucał im susy i spoufalił
ich do takiego stopnia, że skoro go
tylko dostrzegli, zbiegali się dokoła
niego, wrzeszcząc: V7a Gugusse!..
Ofye, Gugusse!..
To było tern skandaliczniejszem,
że Willy, zamiast gorszyć się tym
brakiem uszanowania, cieszył się
nim szalenie. 1 uszłoby to jeszcze,
gdyby w grę wchodziła tylko ta
dzieciarnia. Ale cała ludność brała
w tern udział. Jeżeli jego oficero
wie nie brali go na serjo, co było
ich prawem i do czego mieli, za
pewne, słuszne powody, okazywali
mu przynajmniej należne jego wy
sokiemu stanowisku względy. Ale
rozwydrzony plebs francuski drwił
sobie z niego otwarcie i ośmieszał
go. Dość powiedzieć, że, przekrę
cając złośliwie tytuł Kronprintza,
nazywano go klown~prinzem.
Nie trzeba jednak sądzić, aby
ten rodzaj nietaktownego postępo
wania wypływał z istotnej dobrotli
wości, ze szczerego współczucia
dla okupowanej ludności francuskiej.
Bynajmniej. Nie było w księciu
żadnej źle umieszczonej uczuciowo
ści, ani litości względem zwyciężo
nych; była jedynie lekkomyślność
i naganne zaniedbanie tego, co jest
najczystszem i najświęciej nieugiętem w pruskim oficerze. Pod po
zorną uprzejmością krył głęboki
egoizm. Nic nie powinno było mą
cić biegu jego rozrywek i sprawiać
mu najlżejszy trud. Nigdy nie od
dał żadnej przysługi, o ile nie wy
nikała stąd jakaś jego własne przy
jemność. Oblegany przez suplikantów, odsyłał Francuzów do ko
mendantury lub inspekcji okopów,
a Niemców — do głównego sztabu.
Tłomaczył się z tego swobodnie:
„Cóż robić?—mawiał.—Jestem niczem i nikt mnie nie słucha; wy
starcza, żebym się w co wtrącił,
a odmówią mi tego, o co proszę*.
Było to po części prawdą, ale świad
czyło o dziwnym zaniku miłości
własnej.
Pozorna hojność nie miała nic
wspólnego z rycerską wspaniało

myślnością; potrafił grabić i kraść,
jak każdy inny. Liczne wagony, ob
ciążone jego łupami, wysyłane były
do Niemiec na jego imię. Trzeba
jednakże przyznać mu jedną cnotę
i to cnotę bardzo cenną: wstrze
mięźliwość. Nie był ani żarłokiem,
ani pijakiem; i w tern również był
bardzo mało Niemcem.
Ta wstrzemięźliwość jednak od
nosiła się tylko do jedzenia i picia;
natomiast, gdzie chodziło o kobie
ty, był poprostu wyuzdanym. Chłop
ki, robotnice, szwaczki, dziewki
uliczne, wszystko mu było jedno,
nie licząc stenografistek niemieckich
i pań z Czerwonego Krzyża. Jedyny
wstręt, jaki okazywał względem płci
pięknej, odnosił się do jego włas
nej żony.
Następczyni tronu Cecylja przy
była raz do Stenay i po dwóch
dniach musiała się wynosić, jak
mówiono, poturbowana nie żartem.
Nigdy nie brał urlopu, aby odwie
dzić dzieci, których miał przecież
sześcioro. Mówiono o bliskim roz
wodzie. Jego teściowa Wielka Księż
na Mecklenburg-Strelitz, mieszka
jąca wciąż pomimo wojny na Ri
wierze, pchała ze wszystkich sił do
zerwania tego małżeństwa i publicz
nie nazywała swego zięcia „wstrętnem indywiduum*. On zaś, oddając
jej pięknem za nadobne, nazywał
ją „starą warjatką* i opowiadał, że
miała za kochanka krupiera w „Monte
Carlo".
Co się tycze wojny, Kronprintz
odnosił się do niej dość dziwacznie.
Nie tolerował wprawdzie gwałtów
i okrucieństw w swojej obecności
lub w samem bezpośredniem są
siedztwie, natomiast nic go nie ob
chodziło, co się działo poza jego
oczyma, i bez wahania słał w ogień
niezliczone pułkiK byle tylko jego
szacowna osoba była w bezpieczeń
stwie i byle mu w zwykłych jego
rozrywkach nie przeszkadzano.
Faktem jest, że nie pokazywał
się nigdy na froncie podczas wal
nych bitw. Nie widziano go nigdy
pod Verdun, a gdy kanonada, którą
doskonale słychać było w Stenay,
dosięgała groźnego natężenia, uni
kał zapuszczać się zbyt daleko na
południe od swojej Kwatery Głów
nej. Natomiast, skoro tylko baro
metr bitewny podnosił się na po
godę, lubił szwędać się pomiędzy
wojskiem i miewał dosyć zręczne
przemowy do żołnierzy, wynosząc
pod niebiosa ich lojalność i pod
niecając ich męstwo. Oni zaś wrze
szczeli, jak opętani: Hurra, Kronprinz!
Ale, niestety! Francuzi trwali
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w niezłomnej odporności przeciw
naszym atakom. Nigdzie nie zda
wali się być szarpnięci; byli niewy
czerpani w obmyślaniu coraz no
wych militarnych obrotów, a ich
nastrój moralny był na wysokości
naszego. Nieraz zadawałem sobie
pytanie, co się stało z tą sławetną
propagandą demoralizacji, o której
mi wspominał generał von Z. w Ma
gdeburgu? Widocznie Sostenyuszowie Rossignol nie nyli jeszcze dość
liczni, lub wyniki ich usiłowań nie
ujawniały się jeszcze.
I rzecz szczególna; to długie
oczekiwanie zdawało się nękać naj
bardziej tego syna Hohenzollernów.
Skoro się tylko coś nie powiodło
odrazu, wnet tracił nadzieję, żeby
się mogło powieść kiedykolwiek.
Odpowiedzialność za to zrzucał na
generałów, lub ku ich najwyższej
udręce przebąkiwał o zawarciu po
koju. „Po co się upierać przy ła
maniu sobie zębów no zbyt twardej
kości? — mawiał. — Francuzi byliby
zadowoleni, żeby im zabrano tylko
kolonje. Oddałoby się im wzamian
Lotaryngję francuską, odbudowano
by dach na Katedrze w Rheims i podzielonoby się Belgją. Anglja je$t
naszym istotnym wrogiem. Z Fran
cją można się porozumieć*.
Codziennie, o ile nie było wysokopostawionych gości w Cłjateau
des Tilleuls, Kronprintz obiadował
w kasynie i zazwyczaj bywał w do
skonałym humorze. Zapominał tam
o obowiązkach, związanych z jego
stanowiskiem, i rad wyzbywał się
niezbyt przecież uciążliwej etykiety
swej oficjalnej rezydencji. Otoczony
płochemi kobietami i wesołymi przy
jaciółmi, zdała od planów wojen
nych i telefonu, łączącego go z Głów
ną Kwaterą jego dostojnego ojca,
spędzał tu najmilsze godziny, pił
herbatę i szampana, grał w tennise,
a wieczorem tańczył wraz z innymi
tango przy dźwiękach orkiestry żoł
nierskiej i dalekiej kanonady Verdunu
Wśród tego rozbawionego towa
rzystwa, gdzie każdy pysznił się ja
kąś ładną kochanką, ja byłem sam
i napełniało mnie to niejaką melancholją. Zapewne, zależało tylko
odemnie, aby zdobyć sobie względy
jednej z tych pań, ale byłem nie
czuły na ich wdzięki i zabiegi; my
śli bowiem moje i pragnienia po
chłaniała całkowicie cudna Julinka
Rossignol.
D alszy ciąg nastąpi.

