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- 1 ... ataryjsl< I Patr~ J{on1an„ 1"'ataryjsk ! - za\vołała 
()lga, księżniczl{a Czhangirani do swego towarzysza. 

Zmęczeni oboje śmiertelnie, stali na płaszczyźnie 
sc11odóv1 n1arrnurowego portyku w \vielkim pałacu książąt 
Czara\vdżadze. Oboje, ubrani po n1ęsku, w zniszczonych 
kurtach, patrzyli dokola zdumionym wzrokien1, że są. 
u celu s'vej, nad \Vszelki \vyraz uciążli\vej i ryzyko'Nnej 
\vędrówki, a raczej ucieczki, że oto są nareszcie bez
pieczni. Oczyma gorejące111i spoglądali na cudny kraj
obraz górski, który roztaczał się przed nimi 'v całyn1 
przepychu \viosny i blasków słońca. 

Szczyty gór pokryte były śniegiem, a u ich stóp 
burzyło się życie przyrody. 

Oczyma gorejącemi zatapiali się w sobie, nie rnogąc 
zgłębi~ć szczęścia, że są svvobodni, że mogą wypocząć. 
Przeżyte trwogi i niepokoje były poza nimi, zostały w 
tych szafirowych przełęczacl1 górskich, przez które prze
brnęli, 'vlokąc się resztkami sił jak nędzarze. 

Olga 'vzięła Poboga za rękę i prowadziła go dokoła 
palacu, chcąc utwierdzić go w pra\vdzie naj1nilszej, że 
są istotnie w 'fataryjsku, rodzinnem osiedlu jej 111atki. 
l)ro\vadziła go do parkó'v i ogrodó,v, rzuconych !11alo
'vniczo na stolcach \Vyżyny. \Vskazy,vała inu gąszcza ro
~lin wyszukanych, grupy egzotycznych drze\V i krze\vÓvv, 
posągi z marn1uru i granitu strojące aleje cieniste ce
drÓ\V i cyprysów. \V dole parku szun1iała rzeka sze~oka 
i bystra, nalana jak.by roztopionen1 srebren1, pryskająca 
na skalne brzegi pióra111i białycl1 pian. 

- Kur! nasz drogi Kur - vvolała księżniczka. -
C czylan1 się pły\vać \V jego falach. Pa_trz~ tan1 stoją lo
dzie pałaco,ve, a tan1 daleko las, gdzie zbierałam zawsze 
"\Yielkie szyszki orzechÓ\V cedro,vych. i-\ ta1n, patrz_, na 
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tle błękitnych obłokóvl, szczyt śnieżny, biały niepokalanie 
Kazbek. Patrz, jaki v~yniosły jego hełm, jaki przeczysty! 
Ileż razy oczy n1oje dziewczęce zawieszałan1 na tej białej 
wizji i snułan1 wtedy S\voje pier\vsze n1arzenia dziecinne. 
A teraz szczyt J(azbeku jest Śvviadkiem mojego szczęścia, 
mojej miłości. 

Zatonęla czarem s\vych oczóvv w rozżarżonych pod
nietą źrenicach l~on1ana. 

Szli szczytem parkov1ej vvyżyny, to zno\VU schodzili 
na niższe tarasy, biegli brzegien1 rzeki rozradowani jak 
dzieci i znovvu pięli się na górę, by patrzeć na kwitnące 
drzewa pon1araflcz i mjgdałów r6żowych_, by chłonąć: ich 
vvofl słodką \V płuca_, łaknące szerokiego i S\vobodnego 
oddechu. Wznosili oczy spragnione cudów przyrody na 
szczyty górskie, bielejące ponad ciemnen1i turnian1i na
gich sk~ał i z tych wyżyn spadali pło1nienie1n źrenic w 
s'voje własne źrenice, w których paliło się już zarzevvie 
"'spólnych pożądań i pragnieii przeogromnych, pragnień 
rozkoszy. Czuli vv sobie ogie6, l{tóry przepalał ich na 
wskroś. W pewnej chwjli padli sobie \V ramiona_, pchnięci 
jednalcą inocą niez,valczonej żądzy na l{rótki n101nent 
zach\vytu w spojenju ust i radości uścisl{u. Oderwali 
się od siebie zadyszani., by na no\vo pić czar przyr,ody, 
tak: har1nonizujący z pięknen1 ich 'vłasnych odczuć. l3ie
galiby długo, długo niezrnęczeni, por,vani urol(ien1 swo
ich "'rażeń osobistych, zapominając o wszystkjen1 innen1 
na Ś\viecie, gdyby nie Chazn1ara, l{tÓra vvez~iala ich na 
posiłel{ i nan1Ó\viła do spoczynl{u. Poszli \Veseli, roze
śmiani. Ale Chaz1nara n1iala 111inę po,vażną i nienazbyt 
'\Vesołe wieści. \Viedziel.i o nich, lecz chYvilo,.vo 'v radosnej 
świadon1ości uzysl{anej s\vohody odsunęli· 111in10,.volnie 
wszystl<o zło na plan dalszy. ]'atarka nie pozwolila zapo
n1inać o tein, co groziło. 

- \\Ty]{ąpcie się, łazienki przygoto,vanc. \\Tyśpijcie 
się zdro\vo i trzeba będzie zno,vu po paru dniach vvę
drować dalej_, tylko, że już nie na piechotę, ale końn1i 
tutejszyn1i do .A.lchalczyka do kniazia. I(niaź \vyjechał 
do ł3atun1u za S\vojen1i sprawan1i, ale kiedy So\vietv 
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idą na Gruzję, już tu książe na ich spotkanie nie \vró(:i, 
tylko na1n trzeba do niego czen1prędzej, żeby zdążyć do 
Ba tumu, daj na 111orze I Wtedy dopiero po\vie1ny, żeś
my głowy całe '"'ynieśli z tego piekła. 

- To napaść istotnie godna I-Iunnówl Bez wypo,vie
dzenia 'vojny g\vałc~i akt niepodległości Gruzji uznany 
przez cały Śvviat i przez te sa1ne Sowiety. Wilczym sposo
bem włażą w nasz kraj_, by nieść pożogę i 1nord I - po
wiedziała oburzona Olga z nienawistnyn1 błyskien1 vv 
oczach. 

- Będzie się ten kraj bronił do upadłego. - rzekł 
Pobóg. - Aż rni żal, że nie mogę ch,vycić za broń i sta
nąć w szeregach waszej arn1ji. IZ.re\v się burzy i ręl{a 
swędzi! Dziś poszedłbym \V pole_, bo dość już tej ciągł~j 
niepewności I 

Olga położyła S"\voją dłoń na jego ręce. 

- Rom, a ja? rzucisz innie przed l{ońcen1 naszej 
ucieczki? Naszej, bo i tobie nie zostavvać w Gruzji, jeno 
dążyć tam, gdzie już niewola nie grozi. 

Spojrzały \V oczy R.omana jej oczy tak cudovvnie pię
kne w swym błagalnyn1 vvyrazie, takie urocze w słodkiej 
pieszczocie, że nie mógl oderwać się od nich, nie rniał 
sił. A ona szeptała: 

- Nie rzucisz mnie I{om ! Skuła nas nasza niedola 
i nadzieja ocalenia się sku,va nas coraz bardziej. 

- Więc jedźn1y do tego i-\lchalczyka bodaj dzi~ !. 
Tam się zorjentujemy. Gdyby vvylot na rnorze był już 
stracony, 'vstępuję do waszej arn1ji i niecl1 sic: dzieje 
co chce! Będę przynaj1nniej 'viedział, że walczę dla idei 
pogwałconych praw napadniętego podstępnie kraju. 

- W takin1 razie ja idę z tobą l{om. 
- Zupełnie to rozu1nie1n ! Jesteś Gruzinlc1. a t\voja 

ojczyzna zagrożona bardzo po\vażnie. 
- Ojej, ile kobiet z Gruzji, ile Tatarek będzie bilo 

najeźdźcóvv, - ki,vała gło\vą Chaztnara. - Ale zanin1 
wy dwoje pójdziecie w pole, trzeba nan1 najpier\Y do 
Ałchalczyka, do kniazia Bagrata. On ·poradzi, on \Vas 
nape,Yno skieruje do Batum i na okręt zagraniczny. 
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Olga zamyśliła się. 

- l\Joże już tu nigdy nie \Vrócę? Opuszczając Zrub, 
myślałan1, że \V 'fataryjsku spokój znajdę i rodzinę 
straconą. f\ tu zno\VU zanosi się na to samo. Alboż się 
obroni1ny przed taką przemocą! Skoro ta piekielna n1yśl 
wylęgła się u nich, żeby zalać Gruzję k:rwią i zasiać 
tu zniszczenie, to już za\vładną nan1i) niestety napewno. 

- Zanadto ich korciło, że tal{i raj zie1nski, jak nasz 
Sakharthvelo, nie należy do nich i że nasze skarby nie 
są vv ich rękach. Ot, co jest powodem! 

Chazn1ara trzęsła ręk:ą. \V po\vietrzu, jakby grożąc 
\Vrogowi, k:tórego tendencje przejrzala. 

- Co to jest Sakharthvelo? - spytał Pobóg. 
- W języku g·eorgijskin1 czyli kharthdeljońskin1 o-

znacza Gruzję - odrzekła Olga. 
- Patrjotyz111 \Vasz podzielają jal{ widzę i 1'atarzy 

- rzekł Ro1nan do księżniczki, gdy powstali od stołu. -
1'utejszy Izn1aił, gdy rr1{nvil o waszej sprawie i śmierci 
n1l'odego księcia Iraklia, ,:vyraźnie ubolewal, że i:ie 
jest na froncie, aby bronić ojczyzny. 

- 1'ak, to są i\zarbejclżańcy/ nasi \vierni słudzy 
i przyjaciele. I-Cochają nas.~ \vięc i nasz kraj, gdzie im 
dobrze. 

Chazn1ara \vpro\vadzila l 1 oboga do apartamentÓ\V 
księcia Czaravvdżadze i, wskazując mu łazienl{ę ora~ 
pokój sypialny, prosiła go, by się sam rozgościł jak 
u siebie. Izn1aił zaś, strzelec księcia, ot\vorzył szeroko 
szafy i zapraszał serdecznie_, aby Pobóg wybrał sobie 
bieliznę i ubranie z g·arderoby inłodych książąt, bo kiedy 
jest opiel<unen1 i narzeczonyn1 ksjężniczki, tedy jest panem 
'v palacu i on pier\vszy rozkazÓ\V jego słuchać będzie, 

Roman nie zaprzeczał, bo obchodziła go \V tej chwili 
przede\vszystk:iem k\vestja kąpieli i przebrania się z nie
znośnej kurty, obn1ierzłej przez czas podróży aż do nie.
na,viści. Z jakąż przedzi\vną rozkoszą zanurzyl się \V 

czystej \vodzie pachnącej, \V białej rnarn1uro,vej \vannie, 
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przygotovt7anej przez Izmaiła. l\1łody Tatar obsługiwał go 
z pietyzmem, jakgdyby Pobóg był tu urodzonym i \vla
dającyn1 l{sięciem. 

Z jal{ąż uciechą fizycznego zado,volenia Pobóg ogolił __ 
się i przyvvdział wykwintną bieliznę od tak już da\vna 
zapomnianą. W eleganckiej pyjan1ie z czarnego jed,vabiu 
z haf.ten1, rozciąg·nął się na otomanie w gabinecie księ
cia Bagrata i paląc 'vybome papierosy, patrzał na świet
ny dobór broni, za\vieszony n1alowniczo na cennej maka
cie, zajmującej całą szerokość ściany dużego pokoju·. 

- Cóż za przepych i bogactvvo - n1yślał Ron1an, 
widząc kindżały l{aukazkie przecudnej roboty, sadzone 
gęsto srebren1 i blademi opalan1i. Buzdygany, starożytne 
jatagany tureck:ie iskrzyły się od drogich k:an1ieni. Bu
ła\vk1 k:ozackie, handżary, sztylety inialy niektóre ręko
jeście nabijane dja1nenta1ni i perłan1i. Różnorodność re
wolwerów, szabel prostych i k~rzywych, strzelb, karabinów 
- vvszystko rozwieszone z guste1n i vvidoczne1n zamiło,va
niem vvłaściciela przykuwalo oczy. Ron1an parę razy za
ciekawiony, zrywał się i oglądał objel{t jakiś, zgadując 
lub st\vierdzając jego epol{ę i pochodzenie. Pobóg pa
trzył na te bogactvva, czytał na nich historję rodu k:sią
żąt Czara,vdżadzów i odczuwał ich upo<lobania. 

W gabinecie był rodzaj 1nałego Jnuzeun1_, l{tóre wi
docznie gron1adziła staranna ręka znavvcy. Ivinóstwo pa· 
miątek z historji Gruzji, portretów l{rólóvv, vvśród których 
dominował ogron1ny portret królowej Tan1ary \:VielkiejJ 
świetnego pędzla Ó\vczesnej doby. Obrazów było dużo, 
Śvviadczyły one o subtelnem odczuciu piękna i dużym zn1y· 
śle artystycznym . 

. . . I vvszystko to teraz rnoże wpaść w ich ręce -
pon1yślał Pobóg ze zgrozą. Przypornniał sobie, ile już 
takich pałacó'v i zan1ków oni rozgromili i obrabo,val( 
ile już san1 \vidział przez czas swojej niewoli i ostatniej 
ucieczki, rzeczy niez,vykle wartościowycl1 w ponie\vierce 
okropnej, zby,ranych za byle co. Raz, gdy odpoczywając 
po długiej i vv-yczerpującej wędrówce odvvażyli się \vejść 
do karcz1ny, na końcu małej mieściny, \vidzieli obdar-
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tusów najniższej kategorji, którzy za czarkę 'vódki albo 
paczkę tytoniu sprzedawali klejnoty i cenne 1drobiazgi 
różnego rodzaju. On sam wtedy za kwartę spirytusu i 
machorkę nabył u jednego opoja piękny pierścień z 
brylantem, który potem odsprzedał za pieniądze aby mieć 
dla siebie na chleb i jaki taki przyodziewek robotniczy. 
Za resztę pieniędzy w drugiem . miejscu k:upił znowu 
zabezcen sadzoną perłan1i i szmaragda1ni papiero~nicę 
i zegarek złoty inkrusto-vvany brylanta1ni, który zbył l~o
rzystnie. Chazmara sprzedała także cenny pierścień Olgi 
na potrzeby podróży. Pobóg nabył kilka wartościowych 
klejnotó'v by zachować je na czarną godzinę, by n1ieć 
za,;vsze s\voje \vłasne pieniądze. Gdy „ przeszli granicę 
Gruzji, Roman obiecywał sobie zaopatrzyć się w Ty
flisie w przyzvvoitsze ubran1e, lecz Chazmara odradziła 
pokazywać się \V mieście. \Vojska sovrieckie ·byty jt1i 
wtedy 'v granicach Gruzji i pornimo, że nieliclna ,ale 
dzielna arn1ja potykala się z vłrogim najeźdcą, jednakże 
tnożna się było spodziewać v1szędzie szpiegóvv i agentów 
bolszewickich. Chazmara ani przez ch,vilę nie \vątpiła, 
że w napadzie zdradzieckin1 na ojczyznę Olgi, Borys 
brał udział napewno i że z poszukiwania jej nie zre
zygnował. Ta obavva wieczysta ciążyła nad nimi strasz· 
liwie i zmuszała do forsovvncgo przeby\vania olbrzyn1ich 
przestrzeni. Groza Borysa była fatalną siłą, która nie 
poz-vvalala irn nigdzie popasać dłużej. Pobóg miał inny 
jeszcze cel przyśpieszaj<:1c n1ęczącą wędró,vkę. Oto dążył 
do jaknajprędszego \VYZ\volenia się i -povvrotu do Polski. 
\V ziął sobie za obo·\viązek odpro\ivadzić Olgę vv m1e1sce 
gdzieby już jej Borys nie zagrażał. Gdyby uciekał sam 
zaryzykovvałby iść do ()dessy, lub innego portu, by na 
n1orzu szukać ocalenia. Z Olgą było to ni·epodobień1 • 
st,ve1n_, poczucie honoru nie poz\valało Pobogo,vi zosta
\Vić ją tylko na opiece Chazmary. Zresztą Roman sam 
przed sobą nie chciał przyznać, że Olga przykula go 
do siebie szałen1 zmysłó\v tak silnie, że oszoło1nila go 
sobą jak: narkotykien1, z którego się trudno ocu·cić. 
Roman \VŚciekał się na s\voją słabość, ale choroby tej 
zn1óc nic potraf il, ani tych kajdan z siebie zrzucić nie 
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zdołał. \Viedział, że będzie to trwało do czasu, aż się 
przed nim o.tworzy droga_ ~olna, wówcza_s ~atychmiast 
,vróci do kra1u, bez wahania 1 bez _oglądania się za Olgą. 

Ale nawet teraz rozmyślając o niej, już pragnął ją 
widzieć i mieć ją przy sobie. Z wizerunkiem Olgi \V lo
czach, p6łśniąc o niej zasnął kamiennym snem. Było 
już dawno popołudniu gdy się zbudzit Izmaił mu oświad
czył, że księżniczka czeka na niego z obiade1n. Roman 
odśvvieżył się i ubrał. Przyjrza\vszy się sobie \V lustrze 
skonstatował z zado\voleniem, że przecie ma wygląd 
europejski i że ubranie n1loclego kniazia Arczyłła Cza
rawdżadze, leży na nim wybornie jakby na niego skro
jone. l\11gnęła niechętna myśl, dlaczego nie kupił sobie 
ubranie \V Tyflisie jak miał zamiar i postano\vil wysłać 
nazajutrz Izmaiła po ten sprawunek do miasta. 

Poprze,dzany przez 1"atara w liberji, składającej się 
z szerokich czarnych szarawarów i kaftana czerwonego 
z haftami i nabojami na piersiach, Pobóg szedł w głąb 
pałacu na spotkanie księżniczki. l)rzecl jaki1niś drzwiami 
Izmaił cofnął się vvskazując inu je z głęboki1n uklonem. 
I) o bóg \vszedł i stanął olśniony. 

Był jakby vv na1niocie sultańskin1. Pokój okrągły i 
nieduży tonął \V n1akatach, haftach oponach i faldach 
jed\vabnych n1aterji g·rających barwami tęczy. Na oto
manie szerokiej siedziała Olga w stroju narodowym gru
zii1skin1, tak cudo\vna, że była niby obraz genjuszem 
t'vórczy·m 'vyegzalto,vana. Wygląda1a jak bezcenna perła 
na tle haftÓ\V i bisiorów. T'varz jej klasyczna w rysunku, 
jej rysy przeczyste i n1ato\vo-złotawa, brzoskwiniowa cera, 
jej oczy otchłanne a połyskliwe jak djamenty, pod nie
~kalaną linją cieńkich, długich br\vi, ocienione przepy
chen1 rzęs fryzowanych, te oczy długie jak n1igdały, wy-
1110,vne, gorejące a głębokie n1iały czar zabójczy. \\Tłosy 
czarne lśniące, faliste tworzyły pukle nad uszami, ale 
Le były krótkie więc wiązała je z tyłu czarna 1vstążka 
5zyta złoten1, l{tóra spadała po obu bokacJ1 ran1ion. 
\Y'ierzch głowy pokryty był okrągłą i płaską czapeczką_, 
purpurową aksamitną, suto haften1 złotym i perła1ni 
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obramo,vaną,. N a nią zarzucony koronko\vy biały \velon, 
przezroczysty spadał na ramiona_, plecy i aż na suknię, 
długą fałdzistą z błęk~itnego jak niebo jed\vabiu, 11afto
waną srebrem i kolorami. Stanik wycięty na przo'.dzie 
głęboko, uk:azy\vał koronkę pajęczą drżącą na piersiach, 
niezrów·nanego l(ształtu i k:arnacji ciała. N a stanik: o
padał luźno serdaczek purpurowy, aksamitny, mieniący 
się od haftÓ\\7 złotych, turkusów i topazów. ·szerokie 
rękawy zahafto\vane były róvvnież i barwne jak sk:rzydła 
świetnego motyla. Stan obciskał szerok:i pas i spływał 
na przodzie strugą czarnego jedvvąbiu, lśniącego na koń, 
cach od złotych i kolorowych wyszyvvań, rvvących ·oczy. 
Z pod sukni wyg·lądały sandałki purpurovvo. zlociste, 
spięte turl{usami. I~ęce toczon.e, odsłonięte powyżej 
łokcia, z pod szerok:ich ręka,vów, opasane były masyw
nemi złote1ni bransoletami isl{rzącemi się od klej_µotÓ\V. 
Sn1uk:łe palce Olg·i trącały \V struny cytry opartej na __ ko
lanach. Całą postacią lekko i vvdzięcznie przechylona· 
ku 'vchodzącemu kochankowi wabiła go - pięknym g·fo
sem śpiewanej, tęsknej 1nelodji. Byla pełna uroku .i nie-
wieściego powabu. · 

Pobóg zapatrzył się 'v nią. \V ocz~cl1 jego zapaliły 
się płomienie. A ona rzuciła cytrę na puszysty dy\van 
pod stopa1ni i wyciągnęła do niego ręce. Podszedł \volno_ 
czując ogień we krwi. Brwi miał zmarszczone, z1nrużył 
oczy, nie chcąc by ona spostrzegła ich ;,3ar. Patrzał Jla 
nią z pod rzęs i ująwszy 'jej ręce odsunął ją .vv tył 
trochę sztywno. Olga wpiła się oczan1i 'v jego i)rzy-
1ć,mione źrenice i szepnęła głucho. · 

- Jakiś ty \Vspaniały. Nie \vidziałam cię jeszcze w 
takim stroju. O jak:iś ty piękny ł Ty mój ... ! mój . .!.!' 

- Olgo, jesteś zbrodniarką, czy \Viesz? Znasz siłę 
S\vego czaru i l{usisz mnie ... 

Olga przechyliła głowę w tył i całą postacią podała 
się wstecz pociągając za sobą k:ochanka. 

- Nazwij mnie jak: chcesz! . . . .T este1n niegodzi\va, 
jestem bezwstydna zape\vne) ale kocham cię do szaleń
stwa, do utraty zrnyslÓ\v ! l(ocham cię niev;olniczo, o-
bł d . R r I h . ' . 1 . ' Z b. . . l ę nie. om „.. :coc a1n cię srn1erte nie. a lJ n1111e ... a e ... 
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-r- Olga! - jęknął zdławionym głosem . 
. Pociągnęła go ku sobie, oczami g·o wabiła. Usta 

.4ej jak różowy pąk rozchylone łaknęły, paliły. ()czy jej 
b1~gające, on1glone rozkoszą mąciły mu u1nysł, łamały 
wolę. 

Ol ... ga! ... 
Owiała go fala gorąca, uniosła i płon1icniem purpury 

zasloniła mu oczy. Cl1wycil ją w ramiona n1ocarne i 
zgniótł jej usta łaknące, ognie1n s'voich ust, głodnych 
jej krasy~ 
,. _

4 ,-Do o·statniego tchu w pie1 siach trvvali \V tyn1 zachlannyn1 
splCłcie ramion, pod mocą tego pocałunku, który zdawał 

. się n~eskończonym. Gdy oder\ivali się od siebie zadyszani 
wargł· Romana opadły Ila szyję Olgi, na jej pach·nące 
Jak k~iat piersi dzievvicze i od tego momentu purpura 
krwi rozszalala się w nich burzą. Od tej chwili zapomnieli 
o wszystkien1 co nie było ni1ni i ich pragnieniem siebie. 
oa~ tej chwili wszystko co się działo w 1~ataryjsku .poza 
nin1i było tylko tłem i dekoracją ich miłości. ·Byli wśród 
ludzi.· lecz nie widzieli ich) słuchali co mó,vią) słysząc 
jedynie tętno własnych serc i wzburzonych nervvów. Pa-
trzyłi na vvszystko przez łunę szkarłatną svvego szalu, 
upojeni, pólprzytornni z zachwytów jakichś niepojętych, 
!vy1:ywających się z ich piersi przeogron111e1n lchnienien1 
ek:stazy. Czuli 'v piersiach jakby sl{rzydła płon1ien,neg-o 
ptak~a, który wyszarpuje się, 'vnosi ich i porywa vv bez
kresy zapałów i egzaltacji. Potęgę n1ieli \V sobie, potęgę 
st,vorzoną dla zatraty \Vszystkiego co ·nie jest żare1n 

p,ocalunku i pożądań, potęgę szatańską, zesłaną dla za
guby ludzi og·arniętych jej wszech,v-ładzą, która oślepia_, o
głusza, opętuje ła{1cuchem ogniw promienistych a palą· 
cych, jak splotem iskier. Spojeni tym łańcuchem niewy
po,viedzianej inocy chodzili po pałacu oglądając jego 
dzi,va. 'Vszystko było tu fantazją i cudem. \vszystk:o bylo 
tu nasiąl{łe czarodziejską nutą przedziwnej sy1nfonji. 'I'ak 
im zeszedł wieczór i noc w pożarach pragniell., vv spaz
n1ach rozkosznych zamieraó i śnień o sobie. Noc jakby 
n1istyczna;t pierwsza vv ich historji, która ukaza-ła im cały 
przepych n1iłosnych nastrojó'v i bogact\vo uniesień. 

Powcjenoi - 17 -· „) ... 
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Tak in1 zeszedł ranek następny, 'v potopie słońca za
nurzony, owiany zapachen1 \Viosennych k\viatów. Byli 
głusi i ślepi. 

Ale zdarzył się moment odmienny, jal{ niebo zimowej 
nocy odmienne jest od upalnego dnia. Po obiedzie Olga 
wyczerpana i senna udała się na spoczynek. !~oman sa
n1otnie błąkał się po pałacu z tumanen1 w mózgu, oszo
łomiony. Nie odnajdywał jeszcze siebie vv sa1ny1n sobie. 
Czuł pustkę w duszy i szczególny zamęt 'v całem jeste
stvvie. Wydało mu się \V pe\vnej i11inucie, że jest bez 
duszy, że jest włóknen1 człovvieka, vvyrzuconego na ląd 
jakiś nieznany ;po straszliwym orkanie. Gmatwa się i wik.ła 
'v nirn \vszystko co 1nyśli i czuje. Bezdenna glucha nie
chęć do siebie czy do czegoś, co jest niezrozumiałe, a 
jednak odczuwane na,vet vv tej wichurze i plątan-inie jaka 
bvła 'v nin1 obecnie. 

" 

\V jakiejś sali, którą wczoraj \Vieczoren1 podzi \Niał 
z Olgą uderzył go szczególny nie.Jad. Zda,vało n1u się, że 
vvczoraj było tu przepięl~nie i że teraz coś się zn1ienilo. 
i\le nie miaJ sil zastanavviaĆ się nadtem. (;dzieś ZTIO\VU 

p.otknął się na pęku słomy. Nawet nie przystanął by 
stwierdzić dość niezwykły fal{t istnienia słomy na lu· 
strzanej posadzce. Cóż go to nTogło obchodzić? Najbar
dziej go przez inoment zastano,vił brak zbrojo\yni \V g·a
binecie, gdzie wczorajszego ranka wypoczy,val. ()tornana 
kryta brokaten1, tloczonyn1 w złoty deseń stała pod ~c1aną 
jakby naga, takie \Vrażenie robiła na tle obicia z ·,vy
pło\viałej materji, pozba,vionego perskiej makaty i do
boru iskrzącej się klejnotami broni. f)ton1ana ta miala 
\vygląd niepomiernie s·mutny, jakby z pałacu· \vyrzucona 
została nagle na strych i sama siQ dzi,vila tej prze1nianie. 

Pobóg· zdu1niony szedł dalej chc~c zbadać czy się 
nie myli co do autentyczności pokoju. 

N ag le zadrżal i zatrzymal się. J>atrzyly na nieg·o 
czyjeś oczy~ duże, głębokie) otchłanie oczó\V tuż przed 
nin1. Pobóg· jak vvkuty 'v posadzkę patrzał z jakin1ś 
dreszczen1 niesan10,Yity1n i z zaparty1n oddechem \V te 
oczy utk\vione 'v nieg·o. Trzeba było dłuższej ch,vili na 
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to, by nareszcie spostrzegł, iż oczy te należą do czło
'vieka bardzo starego, który stoi przed nim i świdruje 
go wzrokie1n strasznym. Pobóg cofnął' się lecz oczy 
poszły za nim. 

Człowiek wysoki i szczupły, o twarzy bladej, n1izernej 
z której sterczał jak hak nos orli o chrapach ·rozdętych 
i mocno zaciśniętych ustach, postąpił k~rol{ naprzód i nie 
odry,val \vzroku .ani na sekundę od oczó·w Poboga. 

- Kto to? - sarknął Roman i chciał odsunąć inarę 
'~le ręka jego znalazla się w kleszczach dłoni nieznajon1e
go. Głos głuchy \V brzn1ieniu ale pra,vie młody i zupełnie 
ludzki odezwał się tuż przy uchu Romana. 

- Ojczyzna ginie! 
Pobóg szarpnął się \V tył, ale silne ręce zatrzymaly . . 

go na m1e1scu . 
. :-„ . Słyszysz, Sakharthvelja \vzy\va ratunku. A ty za

m.ife:··~~·:·: .. ~być w polu ba,visz ·się piękną księżniczl{ą? Ty 
ar_\'ic·z·yk,, ·czy sun1ienia ci bral<? 

OĆzy nieznajon1ego zapalały się jak dwa ognie. l\'.Ió
vVJ,f po gruzińsku. Roman słysząc często rozmowy ()Igi 
z. Chazmarą pro\vadzone \V ty1n języku, kharthveljańsk~hn, 
ro·zu1nial coś nie coś. „Ąle ostatnie słowa dotknęty go .. A 
"st.arv Gruzin 111ówił: 

' ./ 

-- 1\Iożesz zapomnieć o 'vszystkien1, tylko nie o su
rnicniu t Zaniechasz obowiązku_, zaniechasz swego prawa 
Ś\viętego i z tern będziesz żył, o, będziesz się 11awet 
ba,vi.ł \vybornie~ ale skoro zlekce\vażysz sun1ienie_, to już 
t\voja zguba~ tvvoja zatrata! 

- Co przez to rozu1niesz? zapyta.I n1in10\voli ;po 
polsku; \Vzburzony Pobóg . 

. Stary jakby zastygł \V zdumieniu. Ręce inu nagle 
opadly. \\Ti elki em i ocza1ni bar\vy zetlalego \vęgla pa
trzał na Po boga przez długą minutę. 

-- Jesteś polakien1? ! -- spytal \V tyqiże języku. 
1"eraz zdzi,vil się Ro1nan. Dotknął ręki nieznajo1nego. 
-- l{.to ty jesteś, mÓ\v człowieku? l(to ty? 

-· 1!-) -
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A tamten powtarzał z rozdzierającym jakimś uśn1ie
chem. 

- Polak:! N o widzisz! stary 'T'ejmuraz, polak! Skąd 
się tu wziąłeś, co cię tu przywiodło? ... Poczekaj, chodź 
ze mną. 

Ch,vycił ramię Pobog·a i ciągnął g·o za sobą. Rotnan 
patrzał na tę suchą postać pochyloną naprzód i na ostry 
profil twarzy z hakowatym, dawniej widocznie klasycznie 
garbaty1n nosem. Czaszka zupełnie pozbawiona włosów, 
ogro1nne oczy i usta zapadłe czy,niły tę glowę podobną 
do starego sępa, wyleniałego z piór, z \vyrazen1 smutl<u 
i goryczy w źrenicach. 

Nieznajomy zatrzyn1a1 się w jakin1ś pokoju, podszedł 
żywo do szafy i wydobyl gruby tom opravvny \V zgrzebne 
·płótno. OtYvorzywszy tom i położywszy na nin1 palec 
wpił ostry vvzrok \V oczy Ron1ana. 

-- Co to jest l ? 
Pobóg· spojrzał na tekst roz\vartej księgi. 
- „Pan 1'adeusz" - rzekł zdziwiony. 
Szeroki uśmiech rozwarł zacięte usta starego. 
- Poznałeś! Jesteś polak:ie1n ... Tal{! I)an „fadeusz ł 

Ale to nie tylko Mickiewicz, to nasza e\vangelja w ko
palni \V N erczyl1sku. c:zy ty vviesz vv co jest .oprawiona 
ta książka? To płótno z koszuli zgrzebnej, \Vięziennej, 
którą iniał na piersiach, przesiąlzłą łzan1i inęki, przylzuty 
do taczki zesłaniec za miłość ojczyzn,y. ,_Ą czy ty 1Wiesz 
kto był vvtedy ze mną przy tej samej taczce za takie 
same winy? Był polal~ ! Brat! l)usza serdeczna, 1nęczennik 
w katordze. Józef inu było na imię. On - n1nie nauczył 
po poisk:u Oi ja jego po gruzińsku. On tę książkę po 
kartce od kogoś ze swoich otrzymy,val. Cho\vali my .to 
jak relik:,vię, póki był dozorcą tygrys 1~rofiin. „Ąle go 
za-nili „brodiagi" którzy za n1orderstvva byli razem z narr1i 
p:olitycznymi vv ciężkich robotach. Oni zabili 'frofima 
bo on na1n ś'vińst,va różne \i\'rzucal do jedzenia znęcając 
się nad politycznymi. Po nin1 przyszedl chłop, lVIałorus 
Hawrył. Dobre było chłopisko. Przy nin1 u1..bieraliśn1y z 
kartek całą tę książkę. Ha\vrył · sluchal czasem tak:że 
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czytania Józefa ale za,vsze zasnął niby nas pilnując. Ja 
książek gruzińskich nie mia.łe1n, więc pokochałen1 tę jak 
e\vangelję. N aj droższego przyjaciela w nie,voli Józefa 
kochałem tak samo jak tę l{siążl{ę. Po latach wielu .zwol
niono nas na inocy a1nnestji, jak un1arł car Aleksander 
J 1 I. lVIirotworec ! Ha! ha, ha, ha, ha, - zaniósJ się spaz
rnem śmiechu --~ i\rlirotworec, za którego pano\vania 
zsyłano do katorgi ile wlazło! 

Dotknął dłonią głowy Ro1nana z rze,vnym 
uś1niechem. 

- I ty polak? Zno\vu polak na końcu mego życia 
objawiony, jak Józef był towarzyszem n1lodości spędzonej 
przy taczce. 

Rornan ścisnął dłoń starca. 
-- C~zy wróciliście razem z zesłania? 

- Wróciliśn1y I Ale już taki1nj, )e nic \Varto było 
. żyć. Józefa najpierw zabrałe1n do nas na Sakharthvelję 

,do Tataryjska. Tu \V swoją koszulę co na .piersiach 
rr1tii·ch była_, oprawiłe1n vvłasnoręcznie poemat naszego 
·sfa.wnego poety Szotha Rustha-vveli, nasz czczony i ko
chany „vVeplich"1istkhaosa1ni_," „Rycerz '" sk~órze lam
pa,rta". Słyszałeś pe\vno pieśni z tego poen1atu, u nas 
vv. (-;ruzji każdy je zna i vvielbi. l(sięg-ę tę dałem 11a pa„ 
miątkę Józefowi a on dał ini „Pana 1~adeusza"' opra,vio
nego \V ·płótno svvojej koszuli. Pożegnaliśany się ja!k 
.bracia w duchu i na \Vieki. On już uma'l'1ł... ja u1nrę 
niedługo. 

- Dlaczego? 
Starzec spojrzał ostro na l)oboga. 
- Pytasz dlaczego?. . . Niewiesz? . . . i\rmja nasza 

dogorywa pod Suran1, będzie rozbita, pomimo, że walczy 
boh'atersko. Za mała, za słaba, by hordy krw1ożercze So
wietów zatrzymać na sobie. Oni \Vejdą, zniszczą, stratują 
i zabiorą Sakharthvelję pod svvoje jarzn10 piekielne. Ba
grat Czara'\vdżadze na szczęście \Vrócić już z Ałchalczyka 
nie zdoła, a ja nie \vyjadę z 1~ataryjska, zostanę ·na jego 
gruzach i tu legnę. i\le nie przyszedł kres n~t l{harthló\v 
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GGruzinÓ\v) Oni po\vstaną! Naród, który nosi ducha \V 

sobie i 1nilość ojczyzny \V sercu, taki naród nie zginie! 
Gruzja przeżyła kr,va,ve najazdy l\f ongołó\v ipod '"fa
merlanen1, Persów i Turkó'v, przeżyje i Sovviety ! 
W wieku XIV sześć razy najeżdżali nas l\!Iongoli. Tamer
lan chciaJ zniszczyć Gruzję do szczętu. N a placu w 
stolicy rozkazał swoim siepaczom zgromadzić tysiące 
dzieci naszych, przez których dzika jazda tatarska prze
jechał! wściekłą szarżą masakrując przyszłość i nadzieję 
narodu. Tamerlan zostawił po sobie \V historji naszej 
i ś'viata, kr\va\vą kartę i ... zginqł, upadl ! 'Tal( san10 
zgine:1 i upadną Sovviety a Gruzja po\vstanie jal{ po\vstała 
Polska, ojczyzna n1ego Józef a, ojczyzna l\'Iickie,vicza ! ... 
ojczyzna tvvoja ! 

Stary Gruzin podniósl ran1iona w górę i zawo1al 
z entuzjazmem. 

- Nie zginie Sakharthvelja ! Z naszej l<rwi, z naszych 
popio1ó'v urodzi się mściciel, który pomści ... 

N ag le porwał Po boga za ramiona i targ·nął ni1n z 
niespodziewaną siłą. 

- Jesteś Polakiem i siedzisz tu zan1iast iść w pole 
bronić kraju, który na podobieńsJ\vo Polski dź'vvigał kaj
dany, tego samego wroga? . . . czy ty jesteś nap1;a wdę 
Polakiem?! Wyście zawsze szli do vvalki za uciśnionych. 
\\Tasze serca obejmowaly cały świat~ tyll{o wam nikt za 
to nie odpłacił tern samem. \Vy rornantycy dawnej doby. 

U milkł' i ramiona n1u zvvisly jak skrzydła rannegc 
ptaka. , 

- Da""'nej doby - powtórzył z naciskie1n. Srpojrzal 
na Romana bezdennie sn1utnym \Vzrokien1 i żalośnie po
kiwa.i głową. 

- Niewola budziła i żywila ron1antyzm„ k"~itl on 
ideałem, ale owoco\vać nie 1nógl, bo zavviązki jego ztny
\Vała przemoc brutalna. Dziś się zmieniło~ dziś s·~voboda. 
\vięc romantyzm zamiera, nie wydaje k\viatÓ\V„ choć 
n1óglby owocować! 

l\'Iachnął ręką ze zniechęceniem. 
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- Dziś romantyzm to ch\vast. który si~ 'vyplenia, 
bo on nie daje nic! Dziś tylkto życie i użycie stano.,vi 
o istnieniu ludzkości. To co było da\vniej k:\iviatetn dziś 
jest chwastem. rfo co da\vniej się odrzucało z obrzy
dzeniem, dziś się przyjmuje z pobłażaniem, z zach\vy
ten1 na,vet. 

\\Tiekowy Gruzin wykonał ruch ramiona1r1i illustru
jący jakiś przewrót. 

- ()t tak! romantyzm razen1 z ideałami spadł z 
pieca na Jeb I ot, tak! Falajt ! Gdzieś ta1n chyba jeszcze 
na przypieckach przyczajony siedzi_, ~ż zdechnie i już 
teraz slucha jak mu mówicie \vieczny odpoczynek:i vvy 
ludzie dzisiejszej doby, vvy, povvojenni ! ... 

Zapadła długa chwila ciszy. Pobóg zbladl, uczuł 
.ściskanie w krtani, patrzał na starego, który szukał 
czegoś w książl{ach natłoczonych w szafie i coś inamrotal 
do siebie. Wyr,vał książkę bogato ·opra'1vną w safian 
i srebrne k:lamry. Pokazał ją Pobogowi. 

_ ,. - 1'o jest dzieło naszego uczoneg·o Saby-Sulchan-
9'rbelianiego „Księga inądrości i fałszu," tłomaczona na 
\vszystkie prawie obce języki. Ja ci to przeczytam i prze
:tlomaczę) jeśli masz surnienie i słuchać zechcesz? ... 
\\7y dziś takich rzeczy nie lubicie! Dziś mąd1'ość jest 
fałszen1 a fałsz mądrością. 

. 
-· lVIóvviłeś_, że naród, który ma 'v sobie ducha i 

ID-ilość OJczyzny nie zginie ~ rzekł Pobóg. Dlaczeg·o 
móvvisz o zaniku ideałó'v? \V szak i m v polacv i \NY 

~ .a.. ~ , 

Gruzini ideały narodo,ve piastujen1y. 
Frazesy! 
Nie! To pra\vda! Duch oslabł n1oże :ch,vilo''yo, 

.ale ... 
Choruje na nieżyt tvvórczy i na zniechęcenie. 

- A jednak 'vierzysz lV po\vstanie Gruzji. :której 
sy11ovvie walczą kr,va\vo o jej 'volność. .LĄ_ vvięc duch 
'" nich żyje i t\vorzy cuda męst\va i pośYvięcenia ~-- rzekl 
Pobóg. - \'liary \V to nikt ci odjąć n.ie ·zdoła. 
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- N ie \viary 1v dziś tylko \viary \V jutro. .LĄ.le -
dodał Gruzin ze smutkiem - jutra ja już nie doczekan1:i 
tak jak Józef nie doczekał' zmartwych,vstania Polski. 
A \Viesz dlaczego? Oto patrz I 

·\Vydobyl z zanadrza fotografję i pokazał ją l{o-. 
manow1. 

- I"'rzeba być takin1 jak ten a nie ruiną, która dziś, 
jutro z1namieje do reszty. 

- I(tóż to taki? - zapyta.i Pobóg olśniony niezwy
kł~l pięknością f otografji. 

- To on, Józef, żolnierz polski. Józef n1iał wtedy 
dwadzieścia pięć lat. 

- Jakiż on piękny I --- za\volał Pobóg· - jaka bo-
gata \V 'vyrazie tvvarz n1ęska, ile n1yśli i ognia '"•oczach 1 

- A gdybyś \vidzial go potem, gdy 'vypuścili nas 
z podzien1i nerczyńskich. Spójrz! 

Podał Ro1nano,vi drugą podobiznę. Pobóg spojrzał 
i zasłoni-! oczy. Niewypowiedzianie bolesne uczucie tar
gnęło calem jego jestestwem. Fotografja ukazy,vala tvvarz 
niemal nędzarza, okropną, o trupin1 wyrazie i oczach 
zasnutych 1ngławicą. \\T twarzy tej jednak zachovvaly 
się piękne rysy ta1ntego z pierwszej fotograf ji, ale obie 
razem zestawione, wyglądały jak: Ś\vieżo rozk,vitły kvviat 
przy .zmurszałym grobie. 

Gruzin położył rękę na ran1ieniu Poboga i rzekł z na
ciskiem choć bez sarkazmu. 

- Dlatego oto macie dzisiaj wolną Polsl{ę i sztan-
dar wasz nosi się "''ysoko. Dlatego ty nie potrize·bujesz. 
gnić w N erczyf1sku a t'voje dzieci i twoi bracia in.o;gą 
spać spokojnie! 

Nagle Pobóg· podniósł gło\vę i rzekł głosem w któ
ry1n zadrża-ła jakaś dzivvna nuta. 

- J)a.i ini tę młodzieńczą podobiznę Józerfa. Jeśli 
nie zginę na szańcach gruziilsk:icl1, za\:viozę ją do kraju 
i będę z niej brał pobudkę do czynów, cto \Valki o taką 
przysz.łość o jakiej on n1arzyl, przykuty do taczki nie
\Voli. Bądź inoim przyjacielem i \vierz, że pragnę go-. 
rąco zastąpić ideo\vo ciebie i Józef a na stanowisku syna . 
01czyzny. 
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'"f ej1nuraz popatrzył na Poboga wzrokien1 badawczy1n 
i suro,vyn1, poczem rzekł, \Vskazują.c na fotografję. 

- Pa1niętaj. że żadna rnyśl jego, żadne sło\vo jego 
nie było nigdy frazesem. 

LT ścisnął l~on1anowi dłoń \vyciągnięt;i i bez sło\va 
już 'vręczył n1u podobiznę. 

- Szczęśliwy jesteś, żeś 111łody ! l\Iasz skrzydła i 1no
żesz pędzić na wyżyny lote1n orlim. \:Vyzyskaj mlodość 
swoją. bujną, bo życie ludzkie raz tylko jeden zak\vita 
kwiatem młodości. Pamiętaj młodzieńcze. że mój Józef 
urniłowany miał w sobie \Vielkiego ducha, ale n1łodość 
jego kwitła 'vśr6d ch1nur ciężkich, bo przed sobą rniał 
knut i Sybir. 'ry masz przed sobą wolną, szeroką drogę 
do czynu i chwały, tylko miej Boga i uczci,vość \V sercu 
i wolę ducha. 

lJ ścisnęli się jak ojciec z synem. "f ejn1uraz spoj
rza \vsz y \V\ oczy Pobog·a zavvolał radośnie. 

- I-lej_, stary ron1antyz1n jeszcze \V tobie siedzi, n1oże 
na- ·przypiecku, ale siedzi! Nie wypędzajże go, nowy 
cż~owieku, z tego zakan1arka. Doży,votnik on już, in
wa.lida a czasen1 n1oże co i poradzi dobreg·o. 

Raz jeszcze serdecznie uścisnąl rękę l{ornana, poczem 
z.an1yślił się smutno i rzek1 zno'\vu. 

- By Iem i ja kiedyś takin1 sa1nyn1 jak Józef, n1ło
dy1n, zapalnyn1, takin1 ot, jak i ty. Dziś jestem ruiną, 
truposzem 'vsiąkającyn1 'v zien1ię. \'Ttedy obraz, dziś 
bohon1az !. 

-··- Opierasz analogję na fizycznen1 porÓ'\vnaniu, bo 
sądzę, że twoja ducho,vość dzjsiejsza nie odbiega od 
pierwowzoru. 

Stary zamachał rękon1a jak bezpióren1i skrzydlan1i. 
- Odbiega: odbiega! Da\vniej był 'v oczach ogień 

·a dziś próchno ś'viecące jeszcze rozpaczliwie, że \Vszystko 
zanika fizycznie, truchleje. i\le oczy 'vidzą i uszy słyszą. 
Z ca.lego ustroju fizyczneg·o to jedno zostało nieskalane. 
Duch żyje, kołacze się i upo1nina nadaremnie o :da,vne 
pra,va. \\~ięc lęgnie się \V duszy pot 'vorny g-c1d buntu 
i gryzie i toczy duszę, wysysa ją i ,vżera się jadem 
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w każdą tkankę ży,votną by ją zgnębić ostatecznie. \\li
dzę dużo a :nieman1 sił zmienić_, słyszę a niemam możności 
zaprotesto,vać. 1'o dra1nat, straszna \valka ducha z cia
łem, najokropniejsza \valka \V życiu człowieka, koó.cząca 
się zawsze porażką, co mÓ\vię - klęską! Ot i dlatego od
biegłem od pierwo\vzoru 1nojej \Vizji m-łodości. N o, nie 
długo już tego dobrego I I)rzeczytaj sobie „l(sięgę iną
drości i fałszu." J abym teraz po\viedzial nasze1nu filozo
fo,vi tak: \i\Tierzyłeś o \vielki Orbeliani \V rnądrość póki 
byłeś młody i vvszyscy cię sluchali. Ale gdy poczułeś 
się -starym toś pewno pomyślał sobie, że młodość jest 
fałszen1 wobec jedynej pra-vvdy, że nie Qdn1łodzi starości) 
nie ocali od niej człowieka. 

\i\Ttem na korytarzu rozległy się głosy zmieszane i 
uczynił się rucl1. 

Do izby \Vpadła Olg·a blada jak złorn inarmuvu, za 
nią Chazmara, Izmaił i dvvóch dworzan starszych. 

- Surarn wzięty! Armja nasza rozbita -- za\vołała 
księżniczka zdyszana. 

- Idą na ..-fyflis ! - zahuczała Chazmara. Ani chwili 
zwłoki! musimy uciekać! 

Izmaił wykonał gorączko,ve ruchy ra111iona1ni ozna
czające oddalenie. 

- \Vielbludy, l1et, _już het, daleko! \V nocy poszly 
na Ałchalczyk:. Juk:i ciężkie, ale poszłyy! ... Tugan, C~ał
gij, i\bduł lVIedzid umieją jechać na wielbludach, 
poszlyy ! 

- Dla nas nog·ajskie bachmaty goto'\ve ! - rzekJa 
Chaz1nara. - Są już pod siodlan1i. Juki inałe_, co naj
c,enniejsze, i1ie obciążą ł 

Zwróciła się do Poboga. 
-· J edzien1y zaraz! 
- Nie twoja rzecz! - odparł sucho. Poczem rzekł 

do Olgi. 
- \Vy kobiety jedźcie bezz\v1ocznie~ my zostanien1y. 
- Rom_, co ty mÓ\visz ! -co za1nierzasz? ... 

· Pobóg zmarszczył' br,vi i oznajmił glose1n stanovv
czyrn. 



POWOJENNI 

- l\Iężczyźni zostają! 

Chazmara cofnęła się i zrobiła 'vielkie oczy. 
- Bagadyr, poczekaj1ny na nich, :Bagadyr! ... 

krzyknął Izmaił załamując ręce i wy\vracając białka1ni 
oczów, z wielkiego zapału i ochoty. 

- Gdzie jest broń? -- spytał Roman. 
- Niema i1ic ! - odrzekł stary Ormianin za,viadu-

jący pałacem. ''Tszystl{O jest vV Ałchalczyku. rram zdavv
na zamel{ o;bronny bo zaraz granica 1VIałej Azji. Ta1n 
prochy są i broni dostatek i ludzi. Tu 'vszystko co żyło 
poszło do armji a vvsie będą się same broniły. 

- Rom uciekajn1y - szepnęła Olga ściskając rękę 
Po boga. 

\._ u·:ciekajcie ! za,vołał 'T'ej1nuraz. Nic tu po was! 
Tu szlak główny. Wojenno gruzińsl(ą drogą idzie armja 
:regularna prosto pod 'fyflis, czyli zaleją nas tu odrazu. 
~ostawić byłoby to rozmyślnie i biernie leźć w paszczę 
tygrysa. Olgę czeka hańba a ciebie l{ula w leb. •Nic 

·tu. po was! 
Starzec obie s-vve krogulcze ręce położył na rarnieniu 

Po boga. 
- Niech cię blogosławi Bóg za t\voją goto\voś:: 

bronienia rfataryjska dzielny żolnierzu Polaku. 'f akim 
był inój Józef. Idź, boś potrz·ebny do więl(szych celów_, 

, Niech cię Bóg odwróci od vvszystk:iego co znie\vieścia 
duszę i osłabia cialo. 

Olga rzuciJa bystre) niespokojne spojrzenie na sta
rego i Romana. 
· Gruzin n1ówil, oczy jego paliły się fosforycznym . 
ogniem. 

- \Vierzę. że u ciebie frazesów niema! Jest vv tobie 
,duch i czyn, jest Bóg i uczciwość \V sercu! 

Pobóg ścisnął serdecznie ręce starego. 
- Jedź z nami, 'Iejmuraz_. sl(oro inaczej nie 1110żna. 

Tu zginiesz także bezbronny. Zabier.zemy ciebie! 
- (;dzież on z nan1i ?„. - obruszvła sic Chazmara . .; „ 

..A.Je Olga poparJa Romana. 
-- Jedź Tejn1ur8z ! \\!uj będzie rad. 
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Stary (;ruzin zaś1niał się jak dziecko szczerze i S\VO
boidnie. 

- Chcecie - abyn1 \V S\vej \vlasnej tragedji jeszcze 
wan1 był ciężarem? Duch to lotne skrzydlo a ciało to 
już kula co ciągnie na dno. Nie bracie! Ja tu zostaruę I 
Nie oglądajcie się na mnie, n1ój czas już nadszedł. 'Nie 
chciała innie śmierć sama brać, \veź1nie kula bolszev.ricka 
o ile weź1nie. Może przeznaczenie było ginąć z ręki tego 
wroga choć i bez caratu. i\le stąd się nie ruszę za ill~c I 
Nie patrzcie na mnie, idźcie za nim, dok~ąd 'vas duch 
inego Józefa zaprowadzi ... 

. . . . • 

Nogajskie bach1naty stukały niecierpli\vie hacelami 
podkó\v o asfalt podjazdu pałaco\vego. Jeźdźcy byli na 
siodłach, uzbrojeni, goto,vi. '"fejmuraz stał na inar1nuro
wych schodach ganku i żegna.i ich krzyżem świętym. 

Ruszyli. Zagrzn1ialy kopyta. Olga objęła vvzrokiem 
pałac n1iłośnie. Pobóg saluto,vał Tejmuraza jak jenerała 
na paradzie, 'vięcej, jak uwielbianego 'vodza. 

A starzec \vzniósł \V górę ramiona i -,vołal n1ocnym 
ale trzęsący1n się ze wzruszenia głosem znaną '" C~ruzji 
pobudkę -vvojownik6\v o \volność ojczyzny. 

- „c;ruzini, zaatak:u_i1ny i \vyrzućmy z ojczyzny nie
przyjaciela kraju ł Gruzini oprzytomnijcie! ... Niech świat 

• • • • t 

wie o 'vaszem 1stn1en1u: ... 
• . . . . ' ' ,, 
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N a cichą \vioskę gruzińską, zatopioną w górach i la
sach opadł siny i gęsty mrok wieczoru. Na końcu wsi sta
ła drewniana chatk:a rybacka, odosobniona i odgrodzona 
od siedliszcza gajem oli\vek. Chata ta rysowała się nikło 
w dolinie. Dokoła nie_i rosły palmy i brzoskwinie już 
w l(vvieciu. Opodal widać było stalowo-bladą taflę je
ziora, dalej \vinnice aż 11en, pod górę obrosłą olbrzymi1n 
lasem świerkowyni. Z drug·iej strony za wsią, na g·órce 
majaczyły wyniosłe zręby 111urÓ\v dworzyszcza. Wysoka 
kolun1na baszty vvkłuwał.a się igłą swego szczytu w siność 
·obłok~ów i ginęła w 11ich, ściągając na zamek: coraz czar
niejszą po\vłol{ę nocną. Duszno było jakoś w po"rietrzu, 
od gór nie płynął" powiew rzeźwiący i jezioro zacichło, 
jal(by zastygłe. Pomara11cze i migdały. których kilkanaście 
'irzevv ul{wieconych s1 roiło przestrzeń, n1iędzy sachlą a 
jezioren1, roznosiły dokoła zapach upojny, nieco rndły. Pa
no·wala cisza niezn1ącona~ a jednał( odczuwało się niepo
kój; tchnęło nin1 po,vietrze, drżal jakby na drzewach 
i czepiał się ludzi z uporem złych przeczuć. 

Ro1nan Pobóg siedział na przyzbie sachli i patrzał 
\V Stronę jeziora spojrzeniem tęsknen1. rfan1 poza niJYl 
i poza góran1i było Morze Czarne, 'vięc ratunek:, wyzwo
lenie! O jakże go już 'vyczekiwał ! 

I) od róż wśród niebezpieczeńst\v straszli \Vych i trudów 
była n1niej uciążliwą, niż to pragnienie swobody vv k:lesz
czacl1 nieustannej grozy i obawy pojn1ania. ..t\. jednak 
już tu oddychał lżej. W tyr11 oto osiedlu wśród gór czuł 
się niby na progu \viodącyn1 do ocalenia zupełnego. Byle 
jeszcze przestąpić ten próg, ten wąski przes1nyk lądu 
dzielący go od n1orza. ._;-\le \vłaśnie tu chwilowo oży
wione nadz,ieje l{rzepną i i1a nowo rośnie tr\voga. 
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\V cichy zak~itek pi('kuego kraju 'vpełznął niepokój 
i za"~isł nad ludźmi jak inara złowroga. 

Pobóg usłyszal kroki przed sobą. \\Tpatrzyl się 'v 111rok 
i spytał': 

- Czy to wy, książe? 
- '"fak, to ja. 
- Co sł'ychać ? 
- źle i cały l<raj już 'v ogniu. Po wzięciu Suram 

Sowiety gromią nas. \Valka trwa! Ten straszny orkan po
·"vali powtórnie naszą ojczyznę w nędzę niewoli. Dwa lata 
niepodległości, marzeń cudownycl1, a oto znowu zdra
dziecki \vróg· zabija naszą przyszłość I 

--- Czy nie macie nadziei? \V' szal{ ar1nja dzielna i wie
dziona ideą ocalenia kraju za wszelką cenę. Oficerów 
macie \vybornych, bohaterskich 'vodzó,v, armja zbierze . 
się na no,vo. 

-- Wszystko to. pra"'da, co 1116wisz, bracie, ale tam 
jest przen1oc tak wielka, że gasi Ila.wet naszą wiarę. 

Dwaj i11ężczyźni umilkli. Stali obok siebie w ponurej 
zadurr1ie. 

Książe Bagrat Czaraw·dżadze, \vysoki i barczysty, 
śniady, o oczach czarnych, głębokich, 111ial na ustach, 
ocienionych szpakowaty1n l<rótkin1 '''ąse1n, 'vyraz bo
lesny. ()czy mu gorzały ognien1 wewnętrznej męl{i. p,o-
bóg 'vidzial \V nich, na 'vet \V cieniu, gorejące iskry nie
na,vj8ci dla vvroga. J(siążc zdjął niski barankowy l{ofpak 
i poci'1f?nąl dl o nią po czole i po bujnej szpal{OV/atej 
czuprynie. 

--- Czy \Vszystko \V pogotovliu? -- spytał Pobóg. 
-- \Vedle tYvojej jnstrukcji, bracie. Dowództ"ro w t\V·O· 

je1n ręku i ocalenie 1\lcha lczyka od ciebie zależy. \i\Tieś 
pod bronią jak jeden człovviel{, \Vakhtang na ich czele„ 
(~ZU\\'ają? 

-- Iz1nail na S\vojem 1njejscu? 
--· 'fak jest. 
-- (~óż Hazn1at przy\viózł \vięcej z podjazdu? 
-- ]'o co 111ó,vil tobie. 1'yflis wzięty. Ogień rozlevva 

się po calyn1 kraju. J_.ada inon1ent n1ożen1y spodzie,;vać się 
napadu. 
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- Prochu inan1y n1alo. 
- 1\Ie za to broni siecznej dostatek. Zresztą, i pro-

chÓ\V starczy. 
- Ba! oni zape,vne bę<l;i n1jeli karabiny rnaszynowe. 

l)ójdę spra,vdzić wszystl{ie posterunki. Zan1ck jest tak 
obsadzony, że go nie damy, bo przecież ar1nat obl~żni
czych nie będą mieli, nie tędy 'viedzie ich główny szlak. 
J>ołamią sobi~ zęby na zarnl{u. 

- J)o czorta z zan1kie111, kiedy ginie kraj I I co ty, 
1\ on1anie, myślisz, że iny ich odeprzen1y? 

-- l\1"an1 \V Bogu nadzieję. 
-- N o, to i cóż f Jedną głovvę utniemy s1nokowi, a 

-vvnet wyrośnie druga. Cóż nam z naszej obrony, kiedy 
zale\vajQ cały kraj. 

- Ale zanim ta druga gło\va \vyrośnie \V Ałchalczy
ku, rny będzie1ny dale]{o. N ie na]eżyn1y 'vszakże do a r111ji 
gruzińskiej) bronin1y 'vłasnych p1acówel{ i 'vyrębujen1y 
sobie drogę do ucieczl{i. lVIusimy przejść granicę l\Jałej 
Azji, żeby się dostać do 'T'rapezundu. l~j_. szkoda, że Batun1 

-dla nas przepadł", ale tam blokada So\vietów. 
- Co tobie za nie\vola, Pobóg, czekać tu na nich:- za-

1niast odrazu uciel{aĆ dalej ... 
- tJ cjekalern za dlugo, teraz na nich poczekan1 I 

'rrzeba -vvyzyskać bojo"vy zapał całej v1si i obronić tę 'vieś. 
-r\le Ś\viadek \Valki z ich strony nie po,vinien poz1ostać. 
To :p_asz cel! vVieś się zabezpieczy. 

. - I)rzyjdzie 110\va horda i zn1iecie ją z powierzchni 
zien1i. 1"o już przepadło! 

I)obóg, który odchodzil, zatrzymał się nagle i spojrzał 
·na księcia zdumionv. 

el 

- i\ idea \valki? Czyż ;-\łchalczyk poz,voli im przejść 
przez siebje bezkarnie i zgnieść się jak skorpion bez 
śn1iertelnego ukąszenia? 

l(sic!Że Czara\Ydżadze poclał rękę l\.on1ano-vvi i uści
~n<:1ł ją. gorąco. 

- Kre\r bohaterska płynie \V tobie, rotn1istrzu. Jesteś 
Polakien1. \vięc naszy111 braten1 \V nie\vo1i i pognębieniu. 
J eclna i ta san1a idea 'vyzwolenia budziła u nas za,vsze 
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pov1stanie_, a poten1 przykuwała nas do taczki \V katordze. 
Żałuję, że mój syn nie będzie znał ciebie. On w arn1ji 
naszej walczy. Drogo odda ojczyznę i pomści śmierć 
swego brata Iraklia, który zginął. Zostałem sa1n w Ał· 
chalczyku i gdyby nie Olga i ty ... 

Nie dokończył i po chwili szepnął: 
- Jeżeli Arczyll zginie także, to nic n1i już po życiu. 
- Odrzuć złe n1yślj, kochany książe l No, idę czuwać. 

Coś mi się zdaje, że już tej nocy nie będzierny spali spo· 
kojnie. 

I)obóg odszedł. 

Książe usiadl na progu sachli i przez czas jakiś na
słuchiwal kroków l~omana. Pocze1n gdy znowu cisza za· 
legła dokola, przeżegnał się i zaczął odmavviać pacierze. 
Ogromny dog - ulubieniec, ułożył się kolo nóg s\vego 
pana. Czaravvdżadze pogładził psa i szepnął' do niego 
pies zez o tli \Vie. 

- A co, Banzaj, źle na świecie! Niema naszego Ira
klia i już nie \Vróci. Nie ma i\rczyłła i także niewia· 
domo czy wróci. I 1~ej1nuraza stareńkiego pe\vno już nie 
zobaczymy. Ot i 1\łchalczyka n1oże nie być i pevvno się 
nie ostoi, tak samo jak rfataryjskJ gdzie już te krvva \iVC 

djabły grasują. i\ n1oże i nas nie stanie na Ś\viecie? 
Wszystko -vvidzisz piesku) jest znikon1ością, nic tr\vałego ł 

Pies za\vył' żałośnie. l<:siąże wzdrygnąl się. 
- N ie \Vyj, Banzaj t !vf ożc i un1rzen1y, ale przed1.e1n 

ich -łbów niemało spadnie. Jeszcze i ta stara ręka przy
pomni sobie \vojnę turecką, podczas której, za n1łod ych 
lat zdrowo płatała ·rurczynkóvv. Tak zadarn10 glowy in1 
nie oddan1 ! 

\V ten1 obejrzał się. Z chaty wyszła Olga„ księżniczka 
Czhangirani. Byla ubrana po męsku) vv kurcie i vvysokich 
butach. Za pasem n1iała re,vol\very. 

-· Gdzie l~on1an? 
- Poszedł na posterunki obejrzeć vvszystko. I5ędzie-

my czu\vali całą noc. 
- Dobrze.~ ale Chazn1ara chce już \vyjść·. żc:by nad 

ranem dojść do \vielkich \Vodospadó\v i poczeka·-~ !1a na.5. 
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- N ie radze iść. Bóg wie, co się zdarzy. 
- Czego my tu właściwie zostajemy, 5koro oni mogą 

nadejść? Roman n1yśli bronić się? To są rnrzonki I 
- Czy mamy poddać się jak stado owiec? Ej, Olga, 

znie~rieścieliśmy I Ja już stary i syna straciłem, że mnie 
ogarnia zwątpienie, to się dziwić nie można. Ale ty n1łoda, 
silna i tracisz wiarę ? 

--· Ja, wuju, widziałan1 takie straszne rzeczy, tyle 
mordó~ łez i l{t\vi. \Vidziałan1 pogrom Zruba i zabój
stwo OJCa, podczas gdy mnie trzy1nały \-vraże łapy Borysa. 
Widziałam inaso\ve rozstrzeli,vania i tortury, gdyn1 była 
w „czeka"'.' że moglam stracić wiarę. Ale nie straciłam t 
A wiesz, wuju, dla czego? 

- Bo kochasz Romana. 
- N ie to! Gorzka ta moja miłość, oj gorzka I Nasza 

wędrówka do Gruzji napoiła m.nie 'viarą, że przetrwamy. 
Ta podróż nasza ze Zruba, najpiervv rzeką, potem koleją 
pod ciągły1n strachem, potem piechotą przez lasy i zno
wu ·rzeką na skradzionen1 czółnie i potem przez góry 
kauk:azkie, omijając miasta i wjększe osiedla \V obawie 
szpiegÓ\v sowieckich i vvreszcie uciekając już przed tym 

· ogniem, co się rozpalił nad Gruzją aż do 'fataryjsl{a. 
- Niema już kochanego gniazda! - przerwał ksią

że Bagr.at - i 1~ej1nuraza pe,vno zabili. Ano trudno I 
Wola Boga i tajne vvyroki Jego, o których iny nie wie1ny. 
Gorzej będzie, gdy ojczyzna miła spłynie kr,vią. A jakby, 
ł;>ro11. Chryste, Arczyłł nie v.trócił ... 

J(siąże u1nilkł, a po ch\vili prze1nówiła znowu Olga: 

- Przez calą tę podróż Roman był naszyn1 opieku-
11en1. Chazn1ara prowadzi-la, a on czuwał i zawsze przeczuł 
każde niebezpieczeńst\vo i wyprowadził z niego. 

- Nien1a co, bagadyr, dobrze g«) po s\vojen1u nazywa 
Chazmara. Izmaił 111Ó\vił_. że on jak najdzielniejszy ata
man urodzony. Wódz, śmiały jak orzeł. 

- I oto na t\voich, vvuju nog~ajcach, Jopadliśmy 
„:\łchalczyka resztkan1i sił, żeby \vypoczą(: trochę. I znovvu 
ogień i zno\\'U straszne niebezpi.ecze11st\VO ! Żeby za trzy-
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manie tych siepaczy na „Ąłchalczyku było celowe ,to rozu
miem, ale przecie jak cały kraj zaleją, to i tego kąta nie 

• 
ommą. 

- Lecz zabezpieczy1ny sobie ucieczkę, jeśli się ich . 
rozgromi. 

- Przyjdą nowi. 
- Rotmistrz twierdzi, że wtedy będziemy już na 

granicy Małej Azji. 
-- Spodzievvracie się niedużego oddziału_, a tu n1oże . , , . 

przy3sc armJa. 
- Armja oblega 111iasta. Tyflis w ich rękach. Tu w 

góry, 'v ten zakątek, idą bandy, luźne 'vatahy, oddziały 
b

. , 
Z lrO\V, 

- K.rasnoarmiejcy I żeby ich mór wybił - odezwał 
się gruby głos w drzwiach sachli. 

- Pop ros tu huligany ł A co Chazmara już gotov,ra 
do drogi? 

- A gotowa, kniaź, i na inój rozun1 czas iść! Ki1iaż
na tu niepotrzebna. Po·d wod:ospadami my bezpiecz11i, 
ta1n \V pieczarach skalnych n1ożnaby się ukryć póki co. 
4Ą.le kiedy panu rotmistrzowi zachciało się walki, to i nie
ma rady! Jego wola taj już I 

- źle my wyszli na jego woli, Chazmarka, przez 
całc:1 podróż, co? - spytała Olga. 

- r-\le i na n1oich radach źle nie wychodziliście i 1pan 
I)obóg słuchał czasem Chazmary. On robił głową, a ja 
chytrością i węchem. Pies tak nie wy,vęszy gnata, jak 
ja biedę. Była ja teraz na wsi. W sachlach i żywego du
cha niema. \Vszystek naród uzbrojony, jak kto mógł, zgro
madził się pod figurą Chrystusa. Wszyscy gotowi do 
obrony. l(obiety z dziećmi małemi chciały także zostać, 
ale na '''yraźny rozkaz rotmistrza są ukryte w pieczarach 
górskich. l)o pra,vdzie knia~na powinna tal{ samo schovlaĆ 
sję, nic urodą s\voją świecić przed tymi czortami. 

- Nic n1an1 dzieci i umien1 strzelać - odrzekla 
Olga szorstl(o. 

- Ej, sokoliczko nie \vojuj ! a to raz z ich łap udało 
się uciec :i ale teraz nie daj ty Boże, co się n1oże sta.ó. 

~1 ( 
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- Niech się już stanie, co ma być, byle prędzej I 
- Tfu) przepadnij sło,vo da i na dno jeziora spłyńl 

- za,varczała 1"'atarka. - Ty kniaźna nie wyzywaj czorta, 
bo on na takie slowa łasy. 

Zaległa cisza. Poczen1 Chazmara rzekła znowu: 
- Bóg nam da poratowanie, ale nie trzeba tobie 

Olgo \V oczy leźć. 1"'y i \V n1ęskie1n ubraniu, a wszystko 
taki na dzie,vczynę wyglądasz. Liczko ci pociemniało od 
wiatró'v i słońca. Tai co I jeszcześ piękniejsza. !(rasa o!d 
ciebie bije, a \V oczach płomie1iie się palą, że i napatrzeć 
się na ciebie trud,no. lVIyślisz, że oni o<lrazu się na 
tobie nie poznają? A pamiętasz, jak n1y szli piechotą za 
Kremieńczukiem i spotkali trzech krasnoarn1iejców? Nie 
skoczyli oni do ciebi·e zaraz, choć ty była \V chłiopskim 
tołubie za parobka ubrana? Tak i widzisz I 

--- Cóż się stało wtedy? - spytał Czarawdżadze. 
--- Co? taj ostali na drodze, a my poszli dalej. 
-- l(tóż ich zabił r 
- ,_fego co na Olgę napad-ł i już tołub z niej zdzie-

rałJ to go rotmistrz położył, ot tak jakby świecę zgasił, 
a tamci dwaj uciekali, ale nie daleko! 

-. 1·y ich poczęsto,vałaś? 
-. A któż, albo by rotmistrz strzelił za uciekającyn1? 

. ·r oż „ tatarski obyczaj". Tak n1nie pan rotmistrz po,vie
dział. /\le niech będzie tatarski, 'vidać nie bardzo zły, kie
dy oni nas potem nie gonili i n1y uszli bezpiecznie. Żeby 
nie tatarski obyczaj, tak może by n1y tu nie byli. 

- Ej, Chazmarka, gadasz tak, a za rotmistrzem 
piervvsza byś w ogieó skoczyła. 

- Jakby ty kniażna była urato\vana, a je1nu jeszcze 
co groziło, to pe,vn·ie, że tal~. On baga4dyr! \Vyjdę zQ~ 
baczyć, co z \vieczerzą -- rzekła Tatarka. - Kucharz 
Erishan uciekl do oddziału I z1naiła. San1a vvarzę vviecze
rzę, bo i '°f amarka uciel{ła z karabine111 do obrońców 
i Darci i l\1edina, a gospodyni Ketewana została '" za1nku. 

Gdy Chazmara odeszła, książe zwrócił się do Olgi. 
·- Jakże będzie dalej, Ola, z tobą i Pobogie1n? Prze

cie jak Bóg da i uciekniecie stąd, on \vróci do s'voich. 
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K.si~żniczka milczała.. 
- On pisał list do żony S\VOJeJ, do Polski. Pewn·o 

pisał o powrocie. 
Olga zatrzęsła się. 
-- Pisał list? Kiedy? 
- Zaraz po \Vaszyrn tu przyjeździe, prosił n1nie, żeby 

mu dać posłańca do Achałcychu. Jeszcze w zan1ku na
pisał i wysłał. Pewno to był ostatni list pisany w moim 
gabinecie. Widziałem adres, do Polski i do żony. 

- I ty, wuju, nic mi o tern nie n1ówiłeś? - wy
buchnęła Olga. 

J(siąże zdziwił się. 
- A czyż ja wiedziałem, co vvas lc1czy? Skąd? Przy

jechaliście zmęczeni, ty poszłaś spać, a on pisał list. 
Potem dopiero zrozu1niałem vvszystk:o i, \Vła:~nie dlatego 
móvvię ci Olga, że nie bardzo to jakoś . . . On żonaty 
i ma dzieci, jak ini sam inÓ\vjł. Cóż ty będziesz jego 
kochanką? ty księżniczka Czhangirani? Choć on polski 
szlachcic, oficer i nasz brat w niedolach ojczyzny, ale 
on żonaty. Jego nie zatrzymasz przy sobie i on tego 
nie zechce. On dumny, dzielny i zauważyłem, stęskniony 
do ojczyzny swojej i do rodziny. 

Olga ukryła twarz w dłoniach i rnilczała. 
Czarawdżadze ująl ją iniękko za przegub ręki. 
- Ola_, nie zaci1naj się \V 111ilczeniu. lVIoże nie dużo 

czasu mamy do rozmovvy z sobą, a ja przecie twój jedyny 
już teraz opiel{un. ~fy nie n1ożesz zostać kochanką P·o
boga. 

--- J es tein nią I 
- Wiem, że jesteś, no i nie dzivvię się wan1 nawet 

bardzo! Oboje ro.łodzi, piękni i w tal{ich przeprawach 
wspólnych, jakie przeżyJiście i z takin1 ogniem jaki u was 
płynie \V ży-łach, to już pole dla szatana zbyt dobrze przy
gotovvane, żeby nie skusił. 

- - O n1iłości wuj zapon1ina? \Vuj nie nadmienia 
o ten1, co naj,vażniejsze. lVIam dwudziesty drugi rok, nie 
kochalan1 dotąd nigdy. Jego pol{ochała1n tal{, jak pot(afi 
kocha{ tal<a jak ja natura, jak umie kochać Gruzinka. 
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- To \Vszystko byłoby pięknie, gdyby on był wolny. 
- On ze mną zostanie. 
-- W jakiej roli? 
~ \V jakiej zechce! 
- Ej, Olga, mówisz nieszczerze I Może dajesz mi po

znat, żebym się nie 'vtrącał do was. lVIogę n1ilczeć, ale 
mnie ciebie, dzie,vczyno, żal, bo Roman przy tobie nie 
zostanie) woli twojej nie ulegnie i żony swojej nie rzuci! 

- lVIówil ci to, wuju? 
- Nie mÓ\vił, ale mnie jego słów nie potrzeba, ja 

widzę, czuję! Wystarczył mi wyraz jego twarzy, gdy 
pisał list do żony. A gdy mi list odda.w1ał, poz11ałem ją, 
v.r jego oczach. 

l(siąże umilkł, bo odczuł dreszcz Olgi. Oczy n1iała 
zakryte, ale książe vvidzia.ł, jak drżały jej ręce i zaci
skały się kurczowo. 

- Dziecino - prz.emó,vił Czarawdżadze - n1atkę 
twoją, Milicę, kochałem jal{ najdroższą siostrę, a że 
byłem od niej dużo starszy, 'vięc i jak dziecko sw.oje 
koćhalem. Broniłen1 ją przed srogością ojca naszego, 
a jak .twój ojciec, Arczyłł, ją porwał, trzymał,em ich stro
nę. lVIoże i ja przyczyniłem się trochę do tego, że ojciec 
~ITI wybaczył i do rfataryjska przyjechać pozwolił. Pol{O· 
chał potem _Ąrczyłła jak: syna, za jego wielką miłość dla 
1\1ilicy. Więc i ty dla mnie, Ola, jesteś jak córka ro-

. dzona) której i1ie miałem. Jak ojciec twój życzę ci dobra 
i jak: ojciec cię ostrzegam. Gdyby Roman był wolny, 
dziś by1n was pobłogosławił. Lepszego bym dla ciebie 
nie pragnął. Ale -vvobec tego co jest, patrzę na \Vas ina
czej! Ani ciebie, ani jego nie ob\viniam. Byłem i ja mło
dy! Byłen1, i zdaje się nieda\vno ! Rozumiem ja dobrze 
takie rzeczy. Ale i ty rozumiesz, Olga. Długo nie może 
t.r\vaĆ' ani wasza miłość) ani \vasz stosunel{ miłosny. 

Zaległa cisza. 
Po długiej, bardzo długiej chwili, nagle z daleka, 

gdzieś aż z pod wyżyny zan1kowej, dał się słyszeć jakiś 
głuchy, przytłumiony ze\v i płynął, rozlewal się jak fala~ 
któta ogarnia przestrzeń co raz dalej i dalej. 
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l)oznano nlelodję. 

Książe i Olga powstali. Czara,vclżadze zdjął kołpak 
z głowy. 

- śpievvają hymn! - za wolała Chazn1ara, wybiegł
szy z sachli. 

{) jrzawszy księcia i Olgę stanęła obok nich wy
prostowana. 

Książ,e śpiewał przyciszonym głosem pod ton płyną
cej zdaleka inelodji. 

„Niech żyje blogosła,viona Ojczyzna nasza 
[Sakharthvel ja, 

!{raj najpif;kniejszy w Wszechświecie, 
Ziemi korona". 

Z cienia \vy-łoniła się wysoka postać męska. 
-- Roman! - zawołała Olga. 
-· To ja! Słyszycie? śpiewają pod figurą coś takieg·o. 
Spojrza-ł na księcia i zrozumiał .. I\.ękę podniósł d0 

czapki, lecz zorjent0vvał się i odkryl głowę. 

„Niech żyją braterskie dłonie, 
Niech żyje spójnia miłości, 
Niech szczęście lud nasz owionie, 
Niech radość wśród nas zagości'". 

Olga śpiewając, ujęła rękę Romana i ścisnęła ją 
mocno \V swojej dłoni. Głowę oparła na jego pier.5i. 
Spie,vała dalej: 

„N iech "\vyz~;olenia pęd prężny) 
\Volności sięgnie \vawrzynó,v_, 
Niech żyje ducl1en1 potężny 
Przesła,vny naród Gruzinów''. 

r-fen śpiew pełen rnelodji zvvycięskiej usposobił Po
boga dziwnie. Doznał wrażenia, że jest wśród braci, że 
szykuje się do obrony zagrożonej placów·ki, która tylko 
jego powierzona jest opiece. · 
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Po,vtórnie doznal uczucia przyply\vu sympatji bra
terskiej dla tych ludzi i tego kraju, którego losy były 
podobne do losÓ\v Polski. I postanowił' bronić ich do 
ostatniego tchu za ich miłość do ojczyzny i za ich vviarę, 
za ufność, jaką mu okazano, oddając 'v jego ręce obron\ 
Alchalczyka. 

Zjawił się tu nikorr1u nie znany i to jedno, że jest 
Polakiem, uciekającym z nie,:voli bolszewickiej, \vystar
czyło, że go tu przyjęto jak brata, że oddan·o n1u k·o
mendę z vviarą w jego męst,\ro. 

W ludziach tych odczuwał szczerą sympatję dla sie· 
bie i taką serdeczność, jakby się wśród nich urodził 
i z nimi żył, przeżywając dobre i złe chwile. 

Roman Pobóg odpłacić i1n prag·nął sercen1 za serce, 
całą duszą odczuwał ich nową niedolę i przejął się ich 
losem, jak losami Polski. 

Hymn narodowy gruziński porvvał go i zapalił. Zer
wał się w nim entuzjazn1 dla ich sprawy. 

J{oman patrzał na księcia, śpiewającego hy1nn naro
dowy z pobożnem skupienien1 i, uczuł, że go kocha jak 
brata, jak ojca. Zrozumiał co się dzieje w sercu tego 
patrjoty, który przeży-vva niewypowiedzianie ciężl{i moment 
dziejowy. Stracił syna jednego \V vvojsku dla siebie \Vro
giem i teraz patrzy na ruinę kraju i może oczekiwać stra
ty drugiego syna i ostatniego, który broni ojczyzny. Ksią
że Czarawdżadze jeden z pierwszych magnatÓ\v kraju, 
stojący tu przy sachli rybackjej, bo dworzyszcze swoje 
odstąpił zbrojnej załodze \vsi, ten książe i n1agnat gru
ziński, z pieśnią narodową na ustach wydal się Ron1ano\vi, 
tak san10 jak Tejmuraz, jednyn1 z bohateró\~v, którzy za 
ojczyznę 'valczą duche1n i giną śmiercią n1ęczeńską. 

- Jak u nas, jak w Polsce! - brzmiało w duszy 
Po boga. 

Powtarzał za księcie1n słowa hymnu, śpiewał go 
w podnieceniu zapatrzony \V mroczną dal. Snuły inu się 
obrazy ojczystych walk_, pogro1nów i zv~iycięstvv I 

W pewnej chwili głos Poboga załamał się. Olga. 
ściskała jego rękę l{Oil\YUlsyjnie i czuł jej oddech gorący 
blisko S\vojej twarzy. l„ecz nie to było po\vode1n jego 
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wstrząsu. ()czy jego wpatrzone \V dal ujrzały na hory
zoncie górskim rngławicę różową, nikłą, jakby brzask 
pozostał'y po zach1odzie sł.ońca. Brzask rozjaśniał się, 
nie przygasał, przeciwnie pełzł po nocnym firmamencie, 
niby różo\vo-złota oliwa chłonąca jego czerń. 

Cie1nne niebo nasiąkało tyn1 brzaskie1nJ który z każ
dą sekundą nabierał \V siebie purpury i rósł w górę 
nieba jak potworny zwid budzący przerażenie i popłoch. 

- Łuna! - za wolał Pobóg głuchym gło.se1n. 
Spiew zacichł nagle. 
- Łuna! - powtórzył książe. 
- Łuna I - krzyk:nęła Olga i przytuliła się do Po-

boga jak dziecko. 
,.,., ., ·.,Id'() .. , - Jo on1. to oni. ą. _n z 111m1. 

- Kto? 
- Borys! - jęknęła. - Mam przeczucie, że na 

/\ łcha1czyk on idzie z nimi, napewno. 
- l\Ioże to być I - rzekł książe Bagrat. 
l\ Chazmara zauważyła ponuro: 
- Ja od razu radziłam, Ż·eby Olgę ukryć vv pie~za

rach. Jeszcze czas I ja bym ją teraz odpro,vadziła. 
- Nie odejdę stąd za nici - zavvołała Olga, oplata

jąc ramionami szyję Poboga. 
On odsunął ją lekko od siebie i rzekł z odcienie;m 

dumy i jakby pewn·ej radości. 
- Dałby Bóg, żebym mógl spotkać się nareszcie 

z Borysen1. Zn1ierzymy się z sobą. 
f\ odczuwszy drżenie Olgi, rzekł łagodniej: 
- Nie lękaj się! Dopóki jestem z \vami nic wani nie . 

grozi. 
, l ~ słvszano z <lalek.a liczne stąpania i g\var głosó,v. 

K ad biegło kilku ludzi, wołając: 
- Łuna! 
- I~una ł 

- Idą! Z za gór słychać strzały. Wieś Seldżur broni 
się. Są już niedaleko. 

Pobóg wyprostował się. Płomień strzelił z jego 
oczó,v. 
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--- \\~ szyscy na miejsca! Broń do rąl{ ! Idę z \van1i I 
---- A my? -- spytała Chazmara. 
- Nly idziemy z nim! - zawołała Olga. 
Książe vvpił oczy w coraz bardziej rozszerzając:=J: się 

łunę na czarnym horyzoncie, z ust jego pobladłych "rypadł 
zdJav.riony, straszny okrzyk: 

-- Arczyłł ! czy ciebie jeszcze zobaczę? 
Zapiekło go coś \V źrenicach i uczul brak tchu. 

Chcąc opanov1ać wzruszenie, zdjął kołpak, podniósł ra
miona 'v górę i zawołał \V szalonen1 podnieceniu, niernal 
krzyknąl przerażliwie: 

- Niech żyje Gruzja! 
- Niech żyje 'volna i niepodległa! -- odkrzyk:nął 

I) o bóg· 
- Ojczyzna nasza Sakharthveljał - huknęło kilka 

gJ·osów przybyłych Gruzinów. 
- Niech żyj·e Polska \volna i niepodległa! - zawo

łał książe Czarawdiadze. 
Okrzyk ten powtórzył uroczyście z zapałem RoJ.11an 

Pobóg i wszyscy obec11i. 
N a niebie gorzala coraz jaskra\vsza łuna przem'Jcy. 
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Bohaterscy mieszkailcy i\.łchalczyka. \vespól z gó
ralami, którzy im przyszli \V po1noc oraz z pon1ocą 
miejscowych '"Tatarów Azarbejdżańcó'\rv pogromili \Vatachę 
napastniczą i dobi_jali w1aśnie ostatkó'v. Cale \vzgórze 
pod zamkiem,. cala wieś i droga us-lane byJy trupan1i. 
Niesłychany zapał obrońcóvv starł się z dziką furją ata
kujących. Odczuwało się tu nienavviść obopólną i mści\ve 
szaleństwo walki. Za uciekającymi w góry bolszewikami 
pognali \VŚciekli górale, Gruzini zaś i Tatarzy rzucali 
się jak tygrysy na pobojovvisku, wyszukując ukrytych 
po sachlach i zakamarl(ach bolsze,vików i mordujćłC ich 
zapamiętale. 

l(siążę Czaravvdżadze i Olga stali \V bramie za1nko
wej,, oboje na koniach. Patrzyli przez perspektywę na 
przes1nyk: górski, skąd oczekiwali powrotu Poboga. Olga 
miała grozę vv źrenicach. Odjęła lunetę od oczóvv i zawo
łała zdyszanym głosem. 

- To napewno zasadzka na Romana! Za tą 'vatachą 
z kilkudziesięciu k:oni mógl popędzić Izmaił lub \!Va
khtang ze swoimi oddziałami. Poco Roman pognal za 
nin1i? 

- lVIasz rację! - rzekl książe Bagrat. Ta ban!da 
tak niespodzie-vvanie zaatak:ovvała Poboga, ·że \vygląda to 
zastrasza ją co. 

- To Borys. jesten1 tego pewna! \Vśród zabitych 
pod zamkiem poznałan1 dwuch z jego czerezwyczajki. 
Roman zape,vnc także poznał ludzi Borysa i szukał jego 
samego. Borys ukrył się a teraz po pogromie \Vciągnął 
Romana w zasadzkę. Skrzyknę oddział l-:Iaz111ata i po
pędzę na ratunek. 
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Nien1a in·nej rady! Ale jedźmy raze1n r Sarną ciebie 
nie puszczę_. chociaż jestem pewny, że rotmistrz nie da 
się, jednakże! 

- J edź1ny wuju! Każda ch\vila droga. 
W kilka minut potem książe i Olga otoczeni oddzia

łem Gruzinów i TatarÓ\v Hazmata pędzili co koń wy
skoczy vv stronę przesmyk:u górskiego. Olga jadąc z k:się
ciem na czele oddziału, vvyprzedziła go znacznie i gnała 
tak, że śmigły jej wierzchowiec nie dotykał zda się 
zien1i rzutami kopyt w peł,nym cvvale. \\Tpa.dli \V wą:vvĆ>z 
wijący się długą szyją pomiędzy stokami gór. Gdy za
puścili się już głęboko doszły ich odgłosy strzałóvv. 

Olga zdwoiła pęd. 
Jeszcze kilka szaleńczych skokÓ\V i księżniczka dosię

gła niewielkiej plaszczyzny, otoczonej ze wszech stron 
górami. Bystre oczy Olgi objęły obraz jednem spojrze
niem. Nieludzkie vvrzask:i \Vycinanych bez litości 'vrog·ó,"· 
uspokoiły ją natychmiast. Oczami szukała Poboga. \\T tlu
mie vvalczących \V zamęcie ludzi i l<oni nie inoigła go 
odnaleźć. N areszcie ujrzała widok ścinający kre-vv vv jej 
żyłach. 

Po drugiej stronie doliny Roman \valczył z liorysen1. 
Olga \V śmiertelnej trwodze ścisnęła re\vol\ver \V dloni 

i żgnęła konia ostrogami. 
Książe Bagrat poskoczył za nią. 

Kolo uszu Olgi przeleciała z g'vizclen1 kula. Nie u
ważała na to, że pędzi 'vprost na pole n101idu, tnie \Vi

·działa nic i nikogo, prócz zło\vrogiej grupy Poboga 
i Borysa 11a koniach. N ad głowami walczących inigotały 
stalo-vve błyskawice szabel. Iz1n.aił i kilkunastu g·órali o-
słaniali ich od pobojo,viska strzelając z l{arabinÓ"" do 
ginącycl1 vvrogóvv. 

Olga podniosla rewol\ver do góry. lecz dopędził ją 
książe Bagrat i chvvycil za ,uzdę jej k~onia. 

- Stój! nie przeszkadzajn1y ! 
- Czyś oszalał! ?\lam pozwolić aby Borys ... 
- Ani kroku dalej! (Tbljżasz Ron1ano\vi ! ()n pon1ocy 

nie potrzebuje ... patrz! patrz! zaraz go położy. 
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W tej samej chwili Izmaił krzyknął przeraźliwie. 
- Kniażnia \V tył, \V tyl ! ... 
Książe spojrzał i zdrętwiał. Kilku jeźdźców bolsze-

wickich pędził'o z boku 'vprost na nich z podniesionemi 
szablami. 

- \\! tyl ! -- powtórzył Czaravvdżadze i obaj z Izma
iłem otoczyli Olgę. Kilku c;ruzinóvv 'vyrosło przy nich 
jak z pod zien1i. 

Zaszczękały szable, rozległy się strzały. ()lga \Vypa
liła z browninga do pier,vszego, który na nią natarł 
i położyła go na miejscu. 

- Otaczaj I Bierz ją I żywce1n·! --- zawrzasnął z daleka 
Borys, do swoich, ujrzawszy Olgę i, nagle ryknął nie
ludzkiem wyciem. Jak Z\vierz rzucił się na Po boga chcąc 
przejechać po nim by dotrzeć do Olgi. Ale Pobóg osadził 
go na miejscu O·dpierając spokojnie furję jego ataku. 
Jeszcze kilka gwałtownych ciosÓ\V Borysa i krzyk chra
pli,vy jakiś, rozdzierający, okropny. 

Borys zdzielony potężnie w głowę, z\valil się z konia 
n1artwy. 

Pobóg zvvrócił się na napastnikóvv atakującycl1 Olgę 
i księcia i kilku położył pokotem_, resztę uciekających 
",i skazał I zina.iłowi. 

Olga i książe Bagrat \vydali wielk:i okrzyk tryu1nfu. 
Dopadli do Poboga, który podsunął konia do _trupa 
Borysa. Roman spokojny, lekk·o zdyszany, patrzał na 
zwłoki strasznego Yvroga leż~1cego u nóg \Vierzchowca. 

Pobóg był blady, oczy mu g·orzały, usta miał zaciś
nięte. Ręka z szablą. zwisała jal{by bezwładnie. 

Księżniczka rzuciła mu się na szyję. 
R I l\lf , . ł l\· lf , • f - om. 'J.0] . .:. ·J.OJ ...• 

\\l oczach jej był zapał i łzy szczęścia. 

Oder\vala się od Romana i spojrzała niena,vistnie na 
trupa Borysa. Tvvarz n1ial brzydko \vykrzy,vioną w ostat
n~rn skurczu śmierci. 

Olga patrzała na tę tvvarz o rudym zaroście, na tę 
okropną i bolesną maskę i czuła. że gdyby nie pano
'vała nad sobą, gdyby dala folg·ę nicna \Viści buchającej 
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z jej piersi tedy jeszcze teraz, \Vpakowałaby kule w :rudy 
łeb zabitego_, zanużony \V kałuży krwi. Chcąc stłumić 
w sobie ten dziki objaw podniosła oczy na Romana. 

- Zgładziłeś największego wroga. "f eraz jeste~my 
spol{ojni. 

-- \Vinszuję ci l)obóg! Jesteś bohater i nasz zbawca 
- zawołał' książe wyciągając dłoń do Ron1ana. 

i\le on podał mu lewą ręl{ę z uśmiechem trochę .nie
naturalnym. Zwisła prawa dłoń ściskała kurczowo szablę. 
Ksic1żę i Olga spojrzeli blyskawicznie na tę rękę. Cienka 
nitka krwi płynęła z pod ręka'''a na stal szab'li, 'krople 
purpurowe spadały na ziemię. 

-- Cl1ryste ! On rainny t - krzyknęła Olga przeraźliwie. 
I<:siąże chwyciJ ramię Romana i z zaciśniętych pal

ców wyjął broń. 
- CzeIT1UŻ nie inóvvjsz ! Bracie! c;dzie on cię zranił, 
b . ? ten z ir. 

Pobóg syknął z bólu ale uśmiechnął się blado. 
- Nie vvien1 ! \~vidocznie w ostatniej ch\vili zaciął 

mnie w obojczyk. Coś tu boli ... 
Olga 'vrzasnę1a bezradnie i objęła g·o \V pół a uj

rza~1szy nadjeżdżającego llazmata zaczęła go \vołać. Była 
jal{ -vv gorączce. I)obóg spojrzał' na nią zsun~r\vszy brwi 
niecierpliwie. 

- Puść innie, Olg·a, nie tamuj rni ruchów. Nic 
. . . ' lk m1 nie 1est. . . . ty o ... 

W tern krzyknął na Haz1nata grz1n14cyn1 glosem 
w którym był gnie\v i rozkaz. 

- Hazmat ! Zajmuj vvylot doliny! Za1nknij 7\Vą\vÓz l 
świadek klęsk:i ujść nie może I N a n1iejsca t 

Szarpnął się naprzód, rękę dźwignął, by wyjąć z za 
pasa rewol,ver. Lecz zbladł jeszcze bardziej, zacl1\viał się„ 
chciał coś powiedzieć. zabeYkotał tyl1zo i upadl na ręce 
księcja i Olgi. Zemdlal. 

Ocknął się jednz:k prędko. ocucony źródlaną wodą. 
Olga \vyszarpnęla koszulę ze s'voich ramion i opa

trzyła na prędce ranę, która była dośrć głęboka. Ale 
Ro1nan oparł się stano\vczo jej błaganio1n bv \Vracał na-
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tychmiast do zan1ku. Przeciwnie, skoczy-ł jeszcze do od
działu. Sa1n o~_jął dowództwo i czu\vał nad zakończe
niem pogron1u zdradzieckiej -vvatachy Borysa. 

Wycięto ją w pień. Gdy v.rreszcie na polanie górskiej 
i we wsi i\łchalczyk: nie pozostało ani jednego bolsze\vika, 
Roman odpoczął w zamku bardzo -vvyczerpany i goniący 
resztkami sił. Przy zmianie opatrunku, który \vyl{ony,vała 
<)Iga z Chazmarą, Pobóg zemdlał po raz drugi. 

Księżniczka łan1ała ręce z rozpaczy. Posłany po 
lekarza do Achalcychu ..-fatar, i1ie -vvrócił, z czego domyś
lano się, że wpadł w ręce no\vej bandy so\vieckiej. 

Książe Bagrat obawiał się powtórnego napadu. 
Pobóg spodziewając się również tego samego wydal Iz„ 
maiło\vi i Hazmato,vi odpovvied,nie rozkazy. Chcial wstać, 
ale siły go zawiodły. Olga ,czuvvala p:rzy ni1n l1obicte 
opatrunki i stosując leki z ziół \varzone przez Chazmarę. 
Książe Bag·rat w wielkich salach zamku ulokował ran
nych, których leczył z pomocą Cl1azmary i gospodyni 
zam]{o,vej ·' c-;ruzink:i' l(ete\vany. l(obiety' które vvró
ciły z górskich pieczar zajęły się także gorlivvie rannymi 
i uprzątały pobojowisko. Prócz tego Czarawdżadze przez 
svvoich c;órali i AzarbejdżańcÓ\V przygoto\vy,val bezpiecz
ny teren przejścia granicy l\1ałej „Ązji. \.\Tszystko było 
goto\ve, czekano tylko i1a Poboga. Straże porozstawiane 
Jokola czuvvały nad A-łchalczykiem. Cenniejsze rzeczy 
przy\viezione na ."\11 ielbłądach z Tataryjska .i. bogactwa 
z zan1lcu Ałchalczyckiego chowano \V pieczarach górskich. 
\\lieś pod kierunkiem księcia szyko\vała się do nowej 
obrony. Izn1aił, Haz1nat, \\Takhtang, l\1edżid, \Vszyscy prze
ścigali się 'v spełnianiu rozkazów l{sięcia i Olgi. 

\Vszyscy robili co mogli aby uwielbiany już przez nich, 
na ró,vni z l{sięcien1 „ataman" jak nazy,vali Poboga od
zysk;1l siły do dalszej ucieczk:i. Zarządzający Alchal
czykiem, mężny \\.Takhtang·, gruzin, \Veteran, przy\viązany 
serdecznie do rodu Czaravvdżadżó,v nama,vial i· księcia 
Bagrata do ucieczki z kraju ty111czaso,vej. Ale l{siąże 
słuchać o tern nie chciał. Pragnął tylko jaknajp~ędzej 
rato,vać Olgę i Romana. Na drugą noc Roman dostał 
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gorączki. Olga, książ~ i Chazn1ara sie?zieli przy łożu„ 
Gorączka wzmogła się tak bardzo, ze chory wpadł 
w malignę. Olga klęcząc przy łóżku oparła czoło na roz
palonej piersi Romana i zalewała się łzami. lJ sta księż
niczki szeptały modlitwę, sama była iak w gorączce. 

Wtem Pobóg, który :.nówił coś bez ładu jął pow
tarzać imię Tereni. W glosie jego Olga usłyszała nutę 
r1ieznaną jej dotąd_, dziwnie rze,vną, która zbudziła \V niej 
t&czucie niepokoju. Podniosła głowę i spojrzała na księcia. 

--- Co on \vówi? ... 
l(siąże milczał. 
--- Tereniu! Tereniu! - po\vtórzył Pobóg. 
- Kogo on \Vzywa? 
- Żonę! To jej i1nie - rzekł książe patr.ząc na 

C>lgę \Vymo\vnym wzrokiem. 
- Żonę? Skąd wiesz? 
--- lYiówiłem ci, że czytałem adres na kopercie jego 

listu do żony. Teresa ina na imię. 
Olga spojrzała jak błędna. Usta jej skrzy\viły się 

ironją, gniewem, najwyższą złością zazdrosnej kobiety. 
- rf en list nie doszedł jej rąk i już nie dojdzie!. .. 

poczty zajęte przez so,viety ! ... 
_ - Olga! opamiętaj się, Olga! 
Książe ścisnął ją mocno za rękę. Ale c-;ruzinka \vy

buchnęła. 
- Jaki jest jej adres, po\viedz, \vuju, jaki adres? 

1\:luszG 'viedzieć, muszę I 
- Ola, czyś w obłędzie, poco ci jej adres? Nieprzy

tomna jesteś.. Olga l ... 
- J es tern przytomna i wiem co robię. Jaki adres 

jego żony? 
Książe wstał. Z 'vyżyny s\vej \Vyniosłej postaci spoj

rzał na Olgę suro,vo. 
- Adresu jego żony nie povviedzialbym ci nigdy. 

: \'ied:4 ·o t em i opa1nięta j się! On t\voim nie zostanie 
l ty go nie zatrzymasz! Nie masz pra\Va r 

l(siężniczka zaśmiała się dziko. 
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- Prawen1 jest n1i moja miłość, to naj,vyższe prawo 
ezło,vieka. 

- Takiem samem prawem rządzi się Roman, kocha
jąc swoją żonę. Ciebie Ro1nan nie kocha i powinnaś to 
odczuwać. Twoja ambicja kobieca, twoja duma, twoje . . 
sum1en1e. 

- Dość! Nie jesteś 'T'ejmurazern by prawić inorały. 
Morały nie dla mnie! 

- I Roman nie dla ciebie! 
- Zobaczymy I 
Pobóg poruszył się na pościeli. ()Iga usłyszała zno,vu 

cichy szept imienia, które wzburzyło w niej wszystkie 
władze duchowe. Jak oszalała wyrwała kindżał z za 
pasa i rzuciła się na rannego. 

1\1gnienie oka i ... znalazła się \V żelaznych objęciach 
księcia Bagra ta. Kindżał \vyf runął z jej rąk i brzęknął 
·dalelco ·na podłodze. Ale na szyi chorego 'vystąpiła 
czerwona rysa skaleczenia, zaznaczona killcoma k:ropla
mi krwi. 

Olga oprzytomniała. '"frzyn1ana silnie przez księcia 
utkwiła zdumione, pełne grozy oczy \V tych kroplach 
krwi., które wolno, wolno spływały na białe bandaże. 
Pobóg mętne źrenice skierował na Olgę. Ocknął się 
jakby pod wpłyvvem bólu. Patrzał na nią przejmująco, 
badawczo, długo. Olga drżała na całem ciele. Książe 
wstrząśnięty i przerażony nie puszczał jej z ramion i sa1n 
wpatrzył się w oczy Po boga. O ozy te zmieniły się. 
Jakiś cień ponury zaćmił je na cl1wilę, poten1 zamigotała 
w nich iskierka gnie,vu, usta sk:rzywiły się gorzko. Wyraz 
niechęci rozlał' się po calem obliczu chorego. ()padl: · 
ciężko powieki, pierś uniosła się westchnieniem. 

- On myślał, że to... tamta jęk;nęła Olgu 
i zaniosła się łkaniem. 

Książe vvyprovvadził jC! z pokoju. 
W :dwa dni pote1n, pomimo osłabienia Poboga po

stanowiono opuścić 4Ąłchalczyk. Czas był już najvvyższy. 
Każda godzina z\vloki groziła zgubą. Gruzja była już 
w rękach okupantów. 
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Pobóg odbył podróż przez górskie tajemne przejścia 
w urządzonej przez Izmaiła lektyce. Ale przed granicą 
Małej Azji uparl się i dosiadł konia. Granicę przebyli 
w nocy, prowadzeni przez c;órali i '!'atarów. Bez żadnych 
już także przeszkód dotarli \Vreszcie do Trapezundu. 
Tam czekali na statek angielski, który był spodziewany 
lada dzień. Stan Poboga po konnej podróży od granicy 
do portu pogorszył się znacznie. 

Olga nie odstępowała go. I<:siąże Bagrat oba,viał się 
teraz o nich obojga. Księżniczka była cicha, smutna 
jakby pełna rezygnacji, względem Poboga pra\vie po-
koma. Zgadywała jego inyśli, patrzyła mu '" oczy z mi
łością i oddanieni. \V Pobogu natorniast l<siąże odczuwał 
jakąś tępą obojętność na wszystko. \\T jego vvzroku rzu~ 
canym na Olgę nie widzial dawniejszego płomienia. 
Pobóg jakby zastygł. 

Gdy nadeszła godzina rozstania_, gdyż książe za nic 
nie dał się na1nó,vić na opuszczenie Gruzji, Pobóg oży-
wił się i żegnając księcia serdecznie rzekl do niego. 

- Zdaje ini się, że prześniłe1n ciężki sen . . . Nie 
dziwię się tobie. książe, że przekładasz na \Vet \vielkie 
niebezpieczeństv10 "v ojczyźnie -vvłasnej nad ocalenie swoje 
wśród obcych. Tejrnuraz ... 

:Pobóg umilkl i od,vrócił oczy jakby patrz~!C gdzieś 
v..1 przestrzefi. 

- Co 'Tejmuraz? -- spytał książe. 

- Był mi jakby objavvieniern. Podobiznę jeg·o przy-
jaciela, Polal<a, który 1nlodość svvą poŚ\vięcił dla lJolski, 
tal< - jak wasz kuzyn 1"'ejmuraz poś,vięcil S\Vą inłodość 
dla Gruzji wiozę z sobą. Będzie dla 111nie taliz1nane1n 
piękna, siły i zdro,via. On i ty książe byliś:cie jasnym 
promieniem pośród czarnej nocy. ach jak czarnej! 

povvtórzył z nic\vypo,viedzianie bolesną nutą \V glosie. 
··' O 1 - d · ł . ' . I , . . I') +-- .._'""\_ _ 1ga ~ -· o \vazy. s1ę spytac cie 10 ks1~1ze )J.grat. 

Pobóg· drgnął i spuścił ciężkie po,vieki na oczy_, 
zasnute glęboką troską. 
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Książe nie pytał \vięcej. U ścisnął Po boga gorąco 
jak brata. 

Ale żegnając Olgę, Czara\vdżadze nakreślił krzyż n .1 

jej czole i szepnął jej cicho. 

- Ola, dziecko, wierzę, że jesteś Gruzinką nie tylko 
z zapałów krwi. 

Księżniczka Czhangirani przyjęła te słowa bez buntu . 
• . . . . 
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Szara godzina spadła na salon uchański i otuliła 
go dobroczynnyn1 mrokiem, że n1ajaczył'y jeno słabo syl
'vetki postaci siedzących to tu, to tam i bladym zarysem 
\vidniały twarze. Z pod cienkich, giętkich palców Dady 
·rurowej snuły aię na klawiszach fortepianu inelodje różne, 
gorące i tęskne, huczne i rozfantazjowane, dostrojone 
do usposobienia młodej k1obiety. Czuła się szczęśliwą, że 
rnoże wyśpiewać w milczeniu to, co grało w jej . duszy. 
\\7yobraźnią cofnęła się vv przeszłość od najdalszej n1inuty, 
którą zdołała w życiu swem zapamiętać, do ostatnich 
przeży'~~. Jakieś prądy szczególne wpełzły do salonu ra
ze1n z pasma1ni inroku i niby pajęczą siecią oprzę,dły 
\Vszechwładnie u1nysły zgron1adzonych tu osób. 

Wszyscy ulecieli \V niedościgłą dal przeszlości, po
Z\\·olil1 się biernie osnuwać: tej przędzy, która ich przeno
siła w za1narłe krainy wspomnień. I przenosiły ich ine
lodje z pod palców Dady plynące i rysowały przed nimi 
obrazy, na których widzieli sami siebie. Obrazy zmie
niały się, było ich tak wiele i było na nich tyle osób 
dziś już niewidocznych. 

Zjawiły się te same U chanie w krasie piękna i szczę„ 
ścia. U chanie, gdzie królowały oczy ur1oczne Romana, w 
których \Vszakże zawarty był świat. Te same U chanie, 
gdzie 1'eresa Pobożyna zakwitła jak róża pod mocą jego 
oczÓ\v, gdzie rozsiewała szczęście dokoła siebie jak kwiat 
"'iosenny rozsiewa zapach i bar,:vę. 

Gdzie te oczy jego teraz ? Kogo \Vidzą? Co \vidzą? 
jak one· teraz patrzą i czy żyją? Czy w źrenicach jego 
odbija się ta sa1na panorama przeszłości, cudo\vnej ich 
bajki życia? 
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I zjawił się obraz za1nku starego_, którego mury po
nure rozjaśniła młodość i miłość davvno, dawno 'vygnana 
z zainczyska, gdzie jeno gnieździły się starcze \vestchnie
nia, zaklęcia, groza krzywdy straszliwej, inary i labo
bonne n1ajaki. l\1łodość i milość rzuciły nawet ciepły pro
mień na rysy portretu, który był rdzeniem legendy i jej 
twórc'l· Gdzie są teraz te oczy młode i du1nne, a gorące, 
oczy żywe, ale jakby wyjęte z portretu pradziada, oczy. 
które nad rzeką, pod jodłami vvzięły jednen1 spojrzenien1 
duszę kobiecą i przykuły ją do siebie i1a całe życie? 

Czy oczy te żyją? Czy one tu jeszcze zapł.oną da\V·
nyn1 ogniem i inocą? Czy będą n1iały w sobie żar i zapał, 
jaki je zdobił \V onej godzinie, gdy żegnał rodzinę \V 1nun

durze żołnierza polskiego? i gdy '" sercu nadzieja i \Viara 
w zwycięstwo idei polskiej łączyła się z zapałe1n inęskiej 
siły i pragnieniem czynu? Czy te marzenia bohaterskie 
nie zacichły gdzie ,,v nędzy duchowej, czy nic\vola nie uni~ 
cest,viła energji jego, nie przygniotła i nie spodliła nę
dzą ciała? Czy on istnieje ten sam jak davvniej? Czy wo
góle istnieje? 

1"'yle obrazó'v płynęło, tyle, tyle i różnorodnych ·w źre
nicach obecnych osób zasnutych szarą godziną. 

tJkazało się I->orzecze, jak na kliszy odbite, pod 
zwiędlą powieką starego Orlicza. Lata n1lode, zapalne, a 
chmurne z '\viecznie pron1ieniującą wizją \V przyszłe, jeszcze 
gdzieś "' mgłacl1 niedojrzanej dali będące odrodzenie 
Ojczyzny. l\. potem vviek dojrza1y, na zagonie własnyn1., 
lata ?Zczęścia osobistego z pevvnem obniżeniem a1nbicji 
patrjotycznych, z pe,vnym nawet nalotem pesyn1iz111u 
i upadku 'viary \V ideały n1lodzieńcze. N a takiej gle
bie, rnierzwionej przez nievvolę, wyrastał bujnie ch\tvast 
sybary tyzn1u., najzaciętszy \vróg wszelkich poczynań t'vór
czych, najmocarniejszy lan1acz rnęskiej woli. 

Gasły nadzieje, podniecane stale przez n1łodych, sty
gła \\~iara w ich czyny, zgrzytała ironja z ich utopji. A ot,'.) 
idea 111łodzieńcza Z\:vycięży la! 

O, z jakirnże 'vstyden1 stare oczy, które się n1rużyły 
bezradnie vv zach,vianiu się serc, patrzą teraz i1a zmaga· 
nie się no\vych sil, w no\vej ojczyźnie. ()fiary okrutne, 
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ale cel osiągnięty! Czy jednak te stracone placÓ\vki nie 
są krzy,vdą, którą odczuje cały nowobudujący się gn1ach 
polski? Orlicz odrzuca.i takie myśli. Nie chcial by w du
szy jego po,vstała krytyka i wątpliwości, wyrosle mi1no
'vo]i na podłożu własnych niepoweto\vanych strat. Czy tyl
ko n1aterjalnych? Gdybyż tylko! Gdybyż tylko! Orliczowi 
dręt'vjało serce na myśl o synu jedynym, który zasko
czony wojną nie wróciJ do kraju, został 'v Szwaj:.~arji 
jako sła\vny chirurg, ożenił się tam z cudzozie1nką, wsią
knął 'v noYvą rodzinę i założył \Vłasne gniazdo nie polskie. 
Jest teraz rnagnatem, zapornniał o kraju, o zrujnowanyn1 
ojcu, który jest bez rodzinnego dachu nad gł10,vą. 

---- () i\lbercie ! 
Stary ()rlicz \Vstrząsnąl się. Ale podniós.t dun1nie czo-

lo do góry, z ust jego 'vydobył się cichy sz.ept: 
-- Ja by1n dziś nawet pod dach jego nie poszedł f 
()brazy się snuły: 

J=>an Pa\veł Pobóg patrzał vv przeszlość tak niedavvną 
i \:ridzial syna-jedynaka'.· szczęśli,vym męże1n wybranej 
i nacle\vszystko ukochanej kobiety, ojcem dzieci pięknych 
i zdrovvych, dzielnyn1 obywatelem kraju, społecznikiem, 
gospodarzen1 praco\vityn1 o szerokich czynach i pon·1ysło
\vości j na zien1i_, którą objął' po ojcu i obszarach, oddzie
dzic1~onych po dziadach i pradziadach. Widział w synu 
SY\Yoin1 czyn intenzywny i bogatą naturę pełną energji, 
\Voli, zapału. Widział go jako polskiego żołnierza, rot
·n1istrza, z krzyżami i orderami odznaczeń. \/\lidziaJ jego 
n1ęst\voJ szczery patryjotyzm i 'viarę głęboką w idealy, 
o które \valczyl. \Vidzjał \V nim ducha i rnyśl, wiedział, że 
ten czło,viek stanie do pracy t'vórczej dJa Ojczyzny całą 
duszą i sercen1 i będzie pożytecznym. 1~aki syn był' chlu
b;:1 ojca, a teraz? Gdzie on jest? czy żyje, czy może? ... 

Pan Pa,vel Pobóg czuł lód po<l czaszką na myśl, że 
Ron1an może zginąJ. Coraz \viększe wątpliwości mroziły 
serce ojca. Nie mógł 'vyobrazić sobie, co się stanie, gdy 
straszne przeczucia jego okażą się pra,vdą. Pobóg bał 
się patrzeć prosto vł oczy syno,vej, która była jego un1iło
\Yaną córką, ba,ł się, by '" jego oczach nie \vyczytała z'vąt-
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pienia. Jej tak potrzebna ta wiara niezłon1na, że l{on1an 
żyje. Taka dzielna, zapobiegli\va, energiczna a słodka, 
matka, gospodyni, obywatelka, czy nie złamie się pod 
ciosem nieszczęścia? I na dzieci„ oczekujące ojca z tęskno.
tą i wiarą, patrzał Pobóg ze łzami pod powieką. 

Czy nie są one już sierota1ni? Czy po\vróci jeszcze pod 
ten dach szczęście tak niedawno zachwiane? Posępne 
myśli tłoczyły się do głovvy Poboga i nie potrafił ich 

• I' 

rozw1ac. 
Obrazy snuły się, płynęly, omoty\vały. 

Gdzież są stare, prastare mury rodzinneg·o d \Voru vv 
N owosiółkach? gdzież vviązy olbrzymie, pod których cie
niem mały Jurek, chodząc przy ojcu_, słuchał pier\vszych 
opowiadań o polskich królach,, o bohaterskich vvojnach 
i czynach i o bohaterach~ co nosili orle pióra na 11eł
mach i zakuci \V blachy szli ławą na \Vroga chrzęste1n 
skrzydlatej husarji, z d Źvviękie1n proporców z nastrosz10-

nym lase1n kopji. l\1 ały J urel{, słuchając z zaparty1n od· 
dechem_, pytał z iskrami dziecinnego zapału ''r oczach. 

- 1"'atusiu i ja będę husarzem polskin1, pra,vcla? 
Ach ten \Vzrok ojca_, zapa1niętany od tak davvna„ a tak 

dokJ'adnie. 
- Będziesz może . . . polskin1 żołnierzem ... 
- Ja nie chcę --- może, ja chcę -- napraivdr: ! 
- Chciej, synku, chciej zavvsze i w to Ś\vięcie \Vierz ! 

\\Tiara to potęga, bo daje moc przetrwania. 
Sło,va te z pr1:.ed lat wryly się 1\v serce dziecka, nie 

zatarły si(: '" sercu młodzieńca~ bogatego obszarnika na 
tej kreso,vej poiaci ojczyzny, nie zanikły \V duszy stu
denta agronon1ji na krakc)\vskim uni,versytecie i oto U\vy
pukliły się., uro3ły \V dogn1at 'v duszy i sercu żołnierz.a 
polskiego. I i1ie poz,Yolą n1u zginąć. \Vierzyl \V zn1ar
t,vychwstanie I)olski i \vierzy vv· jej odrodzenie. San1 bez 
dachu własnego nad głową, zrujnowany~ \vierzy ,,. siłę 
s'vej pracy i woli. Da,vnych nie osiągnie szrankó\v, ale 
chce stanąć n1ocno na gruncie nowej ojczyzny:- jako nnwy 
i tęgi jej pracownik. 

- 54 -



POWOJENNI 

... Gdzież ten pokój cichy 'v dworze nowosioleckin1 
i ta postać kobieca, smukła, w sukni koloru bladeg·o irysu 
z przepychem warkoczy jasnych, splecionych na głovvie? 
Postać matki! I\1atka zawsze przemawiała do niego tak 
sło.dk9, a każde jej słowo był'o dla niego wyrocznią, bo 
takie dziwnie inne bywały jej słovva, niż te, które vvpadaly 
mu 'v uszy ze świata. Było raz tal{, że ojciec, słysząc roz
mowę syna z matką, uśmiechnął się i rzekł: 

- J al( mi Jurek przesiąknie ideałami i zasadan1i 
niamusi, dostanie sl(rzydeł i uniesie się w obloki. 

Nie on, lecz m.atka odleciala od nich na s·wych bia
łych skrzydłach anielskich i to był dla niego naj"vięk'5zy 
cios w życiu. i\. potem, gdzież te lata szumne, gdzie inyśli 
podniebne, unoszące złotego vvówczas młodzieńca w krai
ny fantazji, opromienionej pierwszą miłością dla. ślicznej, 
ukochanej 1'ereni Orliczówny. I<.ilka lat życia oddał w jej 
ręce bez wzajemności. Przeżył' bolesne męczarnie zawodu· 
i żaluA Przeżył tortury zazdrości, gdy wybrała Poboga. 
l\le z\valczył się męską siłą woli, gdyż Ron1an Pobóg 
przedtem jeszcze zyskał całą jego przyjaźń i wielkie uzna
nie. Byłyby to zapevvne powody niewystarczające dla za
bicia zazdrości, lecz, ongi mały Jurek pod 'vpływem ojca 
i matki rósł w przek:onanie, że egoizm to brud ludzkiego 
serca, często zbrodniczy, a wszakże rferenia kochała Po
boga i kochała miłością zupełnie różną, niż pospDlite 
uczucia zakochanej na rzeczonej. 

Strzelecki spojrzał na rysującą się -vv inroku na tle 
jasnego krzesła ciemną postać Pob1ożyny, zapatrz.onej 
w swoje obrazy i objął ją wzrokiem serdecznyn1, jak naj
szczerszą przyjaciółkę i najdroższą siostrę. l(ochal tę 
kobietę, ale już inaczej. Z postaci pani Teresy skierował' 
oczy na grającą Dadę. Doznał uczucia innego; gorąca 
fala \Vzruszenia spowodovvala i11ocniejszy udar serca. Czy 
taki san1, jak kiedyś dla Tereni? Nie chciał analizov1ać. 
Było to zapevvne to samo, tylko on to vvówczas odczu\vał 
inaczej, dziś inaczej.- Dziś zda,valo inu się_. że 'vtedy był 
zupełnie innyn1 czlo,viekienL Dada_, to dziecko 'vypieszcz.o
ne, takie piękne i 'vdzięczne, a takie dzielne, vvyszarpnięte 
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brutalną ręką losu z domu rodzinnego \V bezlitosny krąg 
życia, była mu teraz nad 'vszelki wyraz drogą i jedyną.. 
l(ochal ją i pragną1 życie jej ogrzać s\voją iniłością, 
jeśli możli\\-e upjększyć, za to piękno. które on 'v jej 
uczuciu otrzyn1ać może. Czy otrzyn1a? Zgrabna sylwetka 
Dady przed fortepianen1, 'v czarnej sk~ron1nej sukience, 
niknąca prawie \V szarzyźnie pokoju, skupiła na sobie 
\Ve wzroku Jerze go wszystko to, co męskie, silne :5erce 
i dusza peł'na hartu dać może z siebie najdroższego. 
A l)ada \V tej ch,:vili patrzała na swoje obrazy przeszło·3ci, 
ale tej da,vnej, przedwojennej przeszłości. 

Gdzież są realne odbicia tych \vizji? Gdzie są śnienia 
dziecinnych zdarzeń, wypadków, czasem drobnych i mało 
znaczących, które jednakże \V ogólnej sumie wspon1nień 
błyszczą i1iekiecly cennym walorem. Pamięć wyławia szcze
góły i punkty) kiedy i gdzie to, albo to się działo, jak 
to było wtedy? Tu glos jakiś drogi zabrz1ni w uszach 
v.;rsłuchanych w przeszlość, tak samo jak oczy są w nią 
''

7patrzone. Tu tiagłe jakiś zakątek ogrodu w Dawidó\vc~ 
ukaże się jak z\vid, tak plastycznie, że ot, ot chwycić go 
zda się można. Tam znajo1ny gazon olbrzyrni przed pod
jazden1, obsadzony 'vale1n czerwonych jak krevv pi,vonji, 
\vytrysnął w pamięci i postać ojca, który z cygarem vv 
ustach chodził często dokoła tego gazonu zamyślony, a 
Dada d?i,viła się, o czem tatuś może tak myśleć? Razu 
pevrnego spytała ojca o to. Popatrzał na nią z uśn1iechcn1 
i pogładził jej g"ló,vkę: 

:_~(--;dy dorośniesz, będziesz \Viedziała, dziecl{o, zrozu-
. '' n11esz sama . 

O) jakże to już teraz rozumiała! Tu nagle zak,vitl 
przed oczyn1a Dad y śliczny krzak żółtej dzikiej róży, oble
piony k'viatan1i motylego kształtu. Krzak ten stał obok 
schodó'.Y bocznych wyniosłego ganku, który n1iał wejście 
z obu stron. :Ylatka stoi oto przed tym krzakien1 (zapach 
tych żółtych róż Dada czuje teraz najwyraźniej), matka 
jest \V sukni opinającej zgrabnie jej piękną postać, pon
soy,-a parasolka opierd się na jej toczonych ra1nionach-
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Młoda, ŚY,-ieża t\varz rnatki śmieje się do Dady, która 
'"' S\voje 'varkocze navvtykala róż i teraz garniruje niemi 
sukier1kę. 

- Jesteś jak w zlotych pło1nyl{ach, Dado I l)atrz, 
abyś nie spłonęła I - 'voła~ śmiejąc się pani Dobrucka. 

Zych nadjechał na s\voin1 kucu i szpicrutą ścina.ł 
złote motyle k'viatów z krze\vu. 

C.o robisz? -- krzyczy Dada przerażona. 
- Gaszę plorr1yk.i, abyś nie spłonęła --- śmieje się 

Zvch . .., 

1"en san1 Zych, który poten1 był z nią \V puszczach 
odległych na \vycieczce i. który stojąc potem po,d jej 
oknern oznaj1ni1 jej, że zdradził przed rodzicar.ni tajen1nicę 
cyganki z \vycieczki i że z 'vol.i rodzicó\v jadą zagranicę ... 

Zgasił dokoła niej płon1ienie pierwszych zapałó,v, aby 
nie spłonęła vv ich uroku, \V uroku oczu inyśli,vca. 

Zgasił i prędk.o sam zgasJ. 
Ogród olbrzyn1i Yv l)awjdó\vce i stare do1nostw.o 

z dachen1 podvvójnyn1,~ który jakby hcl1nen1 okry\vał szczyt 
domu 111iałv \V sobie tvle taJ·nik:Ó\v zakamarkóvv skry-

' .; J ' ' 
tek i szczególó'v znanych Dadzie tak wybornie, że i te-
raz prowadzona wspon1nienian1i chodziła p.o nich s\vo~Jo
dnie, \vitając w nich starych znajo1n.ych i przyjaciół. Lipa 
od\vieczna, której czterech doroslych 1nężczyzn objąć ra
zem nie n1ogło; Iavveczka pod lipą, gdzie Dada uczyła się 
lekcji, często o \·vschodzie słof1ca, a pochlonąvvszy za
dane lekcje, czytała zachłannie l{siążk:i, dek:1a1nując na 
pan1ięć: całe szpalty z „l)ana 'facleusza", lub rzevvne łzy 
roniąc nad „Ojcen1 Zadżurnionych". l)od tą lipą pisała 
ołó,vkiem parniętniki :~\voje) tau1 kochala się zar)amiętale 
\V l(n1icicu. ,:-\le naj,vięcej zach,vycal ją .f3abinicz_, po
nie\7\:-aż byl otoczony tajcn1nicą., rak san10 jak nieznajo1ny 
n1yśli\viec. N a tej łavvce l)ada z przyjaciółką s\voją N unią 
rozn1a,viala często o s\vej przysztości. \V pobliżu la\vki 
by.la uliczka. \vysadzona agresten1. Biegly ta111, f\Nały 
z krzaku "~ fartuszki żółte jak bursztyn o'voce i \Vracały 
pędern na i a Yvkę. by spoży"raj~c agrest, rozpra 'viać o tern, 
co będzie gdy doro~n~1. · 



- Ja \vyjdę tylko za królewicza! - \voła koleżanka 
N unia, a jak nic, to za "\\1oltyżera ! Pamiętasz tego z cyrku 
w zielonem hiszpańskien1 ubraniu, co strzelał z konia. 
Przecudnej urody n1\ żczyzna ! 

- A ja, ja vvyjclę za tego, który mnie piervvszy ro· 
całuje 

Nunia się oburzyła. 
- A jeśli cię pocałuje jaki brzydal, to co? 
- Nie, ten, kto będzie taki śn1iały, inusi być i piękny 

jednakovvo - odpowiedziała Dada z najgłębszem przek'l)· 
naniem vv swem pensjonarskien1 serduszku. 

- Był śmiały i był piękny, tylko, że zgaszono zbyt 
prędko płomienie pier\vszych jej zapałów. 

Może i lepiej! Straszny los, który ją potcin nawie
dził, odrzucil daleko \vspon1nienie piervvszej rniłości
sielanki. 

A jednak po,vraca f nie zgasła 1 W popieliskach ruin 
rodzinnego jej dorr1u, na\vet na grobach najdroższycl1, tli 
niegasnąca iskierka, raczej rnoże błędny ognił<, ale tli. 

Dada odsu\va ją teraz z gnie\vem. Dość fantastycz
nych złudzeń, życie obecne nie upo\vażnia do nich, tem
bardziej, że inny, no\vy blask jest przed nią, poważne, 
pravvdzi\ve uczucie dla Jerze go. Dada tr\voży się, gdy on 
do niej podchodzi_, nie oczekuje sło\va ostateczneg·o wy
znania, przecivvnie, lęka się go i pragnie tę ch,vilę odsu-„ 
nąc. 

Nie 111oże zrozu1y1je( san1ej siebie, czego się b·oi, skoro 
kocha? 

ll\le ona \Vie, tylko nie chce teg·o roztrząsać przed 
sobą na\vet. Czuje się dobrze vv U chaniacl1. Pokochała 
panią Teresę, dzieci-' pana l)avv.ła i dziadulka Krzepę. Da· 
da codzień vvstaJe o \Vschodzie słońca, przyzwyc-zajenie 
pory,va ją z pościeli. Iiie;;~·:;ie na pola. łąki. biegnie d10 

lasu, by zachłysnąć się jego oddechen1~ by \\'"chłonąć ży
'viczn'l \VOÓ, za któr~1 tęsk:ni. Lecz las uchański \vobec 
boru na Sarnach, pożal się Boże ł I za psan1i Dada tęskni. 
Ulubiona żmijka jest z r1i~1 'v ·lT chaniach, ofiaro,vana jej 
przez nadleśniczego, ale i Ż1nijka tęskni do sfory tcnva-
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rzyszów i pewno do lasu. Biega, szwęda się nieporadnie 
po wielkim dworze uchańskim, pędzi jak szalona po 

parku i szuka, szuka na próżno! ze skon1leniem dopada do 
nóg Dady. Strzeleckiego tolen1je, przypisując jemu gl6-
wnie zmianę losu. Za to, wiedziona jakby instynktem. tuli 
się i patrzy w oczy staremu !(rzepie, odczuwając -vv nin1 
~zło,vieka z puszczy. 

Z jakiejś smętnej melodji poprzedniej \vybiegła teraz 
z klawiszów burza tonów - kapryśna fuga! Wrzawa, Jo
mot, wichura, jak szun1 drzew vv puszczy na \Vielkin1 
I.Jesie. Tak huczały jodły, gdy Dada, wróciwszy do dnia 
z polo\vania na gluszce z Jerzyn1 i nadleśniczyn1, zan1iast 
spocząć, jak oni, pobiegla cichacze1n z psan1i, by po-. 
żeg·nać bór. Basen1 huczal \\·tedy. IJotężny rozhowor drze\v 
nastroił Dadę uroczyście. Więcj niż kiedykolvviek odczuwa
ła, że to nowy przelo1n \V jej życiu, nowy i całkie1n inny, 
jakby powrót do swoich po ciężkiej i długiej podróży. 
Przeszła \V niej n1ękę nużącą, to prawda, ale w s\vobodzie 
pracowitego życja, \V leśnej kniei. Pomin10 różnych przy
krych przeżyć nabrała zamilowania do pracy takiej wła
śnie, pełnej ruchu, czynu, spożytko\vania energji na prze
strzeniach szerokich, w dzikich ostępach, na płaszczyznach 
i wzgórzach leśnych. Żyła z naturą, jal<że się przyz,vyczai 
do innej pracy, do świata, za któryn1 w tej głuszy tęskniłći. 
Dada żegnała las jak~ S\vego jedynego po\viernika. f\ po-
tern żegnali ją tak serdecznie nadleśniczy, lc~~niczowie 
i gajowi. Dada wzruszona ze lzan1i \V oczach opuszczała 
gajówkę, na Sarna.eh. Resztę łez -vvyla1a na g·robie ojca 
Tura, gdzie stafy dwa wielkie k:rzyże dębowe z \vyrzeź
bionY111i nrzez Dad~, na dehcn\-\Tl·h tabliczkach nani.s~rni. 

J ~ ~: - • L 

Drugi krzyż .i tablica były dla dalelto st~d spo-
czywającego \\Tacłavva posta\vionc przez I)adę. (Jbie 
mogiły. ogrodzone sztachetk:ą, zarzuciła k'viatan1i 
i odjechała stamtąd zapewne na zayvsze. Na granicy 
re,viru gajówki na Sarnach nastąpiła rozdzierająca scena 
pożegnania z psarni, z których tylko Żn1ijka zacho,vywała 
się z godnością., jadąc ze S\Yoją panią w Ś\viat. Gdy bry
czka. u\vożąca Dadę, znikła na zakręcie lasu, pozostała 
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sfora podniosła taki har1nider) \Vrzask, ujadanie i wycie, 
że Dada. słysząc ten alar1n, łykała gorzkie łzy, tuląc łeb 
Zrnijki do piersi z miłością i powtarzając: „Czy ja będę 
mia.ła \V życiu drugich takich przyjaciół?" 

Jerzy śmial się trochę nerwowo, i1azywając ją dziec
kiem puszczy, a [)ada ubolewała nad tern, czy gajowy, 
który trzymał psy na s1n_yczy, nie bije ich czasen1 za te 
hałasy. 

- Nie, nie, l(rzeski dobry cz1owiek, on lubi psy, 
on im nie zrobi krzy\vdy - uspokajała się Dada -- byle 
ten no\vy, co będzie na Sarnacl1, umiał się z nimi ob
chodzić. 

Jadąc, oglądała si<; poza siebie na znajo1ne n1iej-:;ca 
i pochlonięta była żegnanien1 boru. Aż \V końcu Jerzy 

· rzekł niechętnie : 
-- Robi \vrażenie, że pani żaluje, iż opuszcza Sarny. 
- Bo z tego zacisza jadę vł świat, na niepe,vne losy 
odrzekła prędko i zaraz pożalowała własnych słów. 

Jerzy spochmurniał. Zajrzal jej Vł oczy poważnie 
i spyta-l . 

- A ja, pani Dado? 
N ie nie odpo,vieclziala, \vięc i on zamilkt :_\Jilczał już 

przez calą podróż i milczy teraz \V U chaniach. 

Ciche ŚYViQta '~\:icU{(:nocne rnij~Iy. Byly raczej smutne 
z po\vodu niepol{·Oju, jaki się \V tych ścianach g-ościnnych 
zagnieździł. N a,,-et pogoda pozorna pani Teresy, jej złote 
serce nie zdołały roz\viać- ciążącej nad wszystkimi chn1u
ry tr\vożnych oba'v o Romana Poboga. 

Dada była no,vyn1 pron1ienie1n, rozjaśniającym don1 
uchański i nawet panią Teresę. 

NiezrÓ\vnanie 111ile godziny spędzała Dada przy for
tepianie. Stęskniona do 1nuzyki od tak dawna, uprawiala 
ją teraz z zamilo,vanieni. Grając, przenosiła się w jnne 
Ś\viaty, dalekie od rzeczy,vistości. Jerzy pozna,vał ją głę
biej przez jej n1uzykę i lubił ją słuchać. U nosił Dadę 
'v S\\roją przyszłość, n1arz~1 c o ie h \Vspólnen1 życiu. 
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Dada grała ciągle. Czar przedziwny przykuwał tych 
ludzi do miejsc, nikt się nie chciał obudzić pierwszy z za
klętej dziedziny drogich \Vspon1nień. i\le i ta rninuta 
nadeszła. Zadźwięczało coś przed . domem i jednocześnie 
służąca oznajmiła gości. \V parę godzin potem salon 
uchański zmienił svvój wygląd. Blask lampy i gwar kilku
nastu osób rozwiał nastrój poprzedni. W rozn1owacn do
mino\vały głosy dwuch panów: kresowca i koroniarza. 
Kołomyjski z Czyn1ielskim po raz pierwszy zgadzali się 
z sobą, krytykując jednogłośnie Edwarda Zebrzydo"'.-V
skiego i jego zaręczyny z I<rongoldó\vną. Caly sal·on roz
brzn1ie,vał tą wieścią sensacyjną. Zdziwienie było ogólne 
i ogólna niechęć. Kolo1nyjski aż się trząsł ze zgrozy, 
\vykrzykiwal, giesty]{u]ując z niez\vykłem oburzeniern. 

- Gdyby J ęclrzej Zebrzydo,vski wstał z grobu i ~o
baczył co się święci, to ... to ... do tysiąca Lucyferów, 
'vo1alby się z powrote1n do grobu polo żyć. U trata Hłowa
tyna i Derbyszcz to furda, panie_, vvobec tego, co ten 
błazen zan1ierza. Jędrzej Zebrzydo,vski był wodzen1 oby
wa te] st wa i1a kresach naszych. Niech 111u Bóg da niebo 
i dał I co tu dużo g·adać ! Taki Zebrzy<lo\vski, patrjota, 
szczery Polak. On by ... 

- Dałby \V skór~ synalovvi i basta i byloby po za
ręczynach I - \Yri:eszczał Czymielski. 

Teresa śmiala się. 
- Zechciejcie panowie zwrócić uwagę na to, że za 

życia ojca Ed,vard nie postąpiłby tak. Dzisiaj zarę:zył 
się poprostu z desperacji, z po,vodÓ\V tylko n1aterjalnych, 
ponievvaż wyobraża s~obie, że jest nędzarzem. 

-- lVIając Pochleby? to próżniak, nie nędzarz! -
krzyknąl Czyn1ielski. - Woli jeść kugiel na złoty1n pół
misku> i1iż s\vój chleb na własnyn1 zagonie. że też rnatka 
pozwoliła n1u na to! 

J(ołomyjski zaperzył się srodze. 
- l\1atka? Toż kukła! do tysiąca Lucyferów! Kukła 

Z\vyc2ajna i papuga~ \\~ ustach zagraniczne n1akarony, 
co dvva słowa to parler fran~~ais) a w głovvie, panie, an
drony! Jej e\vangielją to rnoda, stroje~ rauty_, bale, a po
mirn o to Jędrzej a trzy n1 a ł a z a czub . 
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- Co też pan n-1ó\ri ! - zaprzeczył Orlicz. - Ze
brzydowski miał swój 'vłasny styl, rządzil się \vybo rnie 
i ""'cale pod pantoflen1 nie byJ. 

- A czy ja inówię pod pantoflern, serdeńku? Pod 
pantofel nie \vłazil, 0110 l bo wtedy dawnoby i Hłowatyna 
i Derbyszcz nie było. Ale za czub go trzymała, oo jest 
v."cale co innego_, dobrodzieju I Toż świata za nią nie 
'vidzjał ! "f aki człowiel{ za tak:ą kukłą l gęsi~, papugą, 
lalą J rfo tak: bywa często, że jakieś CZUCzeJo 'V spódniczce 
opanuje człowieka silnego i amen! 

- Ona z domu l\11ohyńska - rzek:-ł Orlicz - to ro
dzina lekkom vślna 

" 
K olomyjski znowv skoczyl w furji nadzwycz<lj .1ej. 
- Dobrodzieju, nie bluźnij I I-Irabia August bardzo 

przyz\voity człowiek. Onże sam zawsze mówił, że Jędrze
jowi przydałaby się dobra lupa, żeby przez nią nareszcie 
zobaczył pustkę \V glowie adorowanej żnny. Onaby prze
szkodziła V'' arowi żenić się z żydówką? Gdzież tam I Ona 
tylko i za ,,·sze o sobie myśli! Jak jej W ar udzieli duże~ 
procentu z kasy K.rongolda, to się jeszcze będzie cieszyła„ 
()t, jak to czasen1 los żartuje z ludzi. Zebrzydowski ojciec 
nigdy żydó\v nie uzna,vał., nil{t żyda nie vvidział nigdy w jego 
dobrach. antysemita vv calem sło,va tego znaczeniu. I<.ocha
łcm go za to! lVIasz c1 oto od,vetl Awantura! zgroza! 

--- Czy i pan jest antysemitą? - spytał Strzelecki. 
- Ja? Naturalnie, a cóż pan sobie myśli? 
- l\'lyślę, że \Vidocznie często teorja z praktyką nie 

lubi iść w zgodnej parze. O ile bowie1n pamiętam, w żu
bró,vce żydl{ÓW nie brakowalo. 

Czy1nielski ryknął \vielkim śmiechen1. 
- Teoryjka, braciszku, ho, ho, teoryjka! 
Kołomyjski skoczył odrazu na CzymielskiegJ. 
-- A u pana, panie Anastazy, ani posia-ł żyda? Co? 
- Ja się ich nie zapieram, antysemitą nie jestem. 

Wolę jak mnie oszuka żyd, niż jak to samo zrobi katolik, 
bo \vtedy n1nie to więcej boli. 

- Moskali nie cierpisz, a żydÓ\V tolerujesz? Gdzież tu 
logika? A l\1oskali djab1i \Vzięli przez kogo, co? Czy 
nie przez żydów? 
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Dalibóg konia z rzęden1 te1nu. kto odnajdzie logikę 
,v sł'owach Kołomyi! - wrzeszczał Czymielski, rozkła
dając rę('c. - 1"oż \Vlaśnie ,vjnienem 'vdzięczność żyd·')ffi 
za 1\l oskali I 

- Byle się do nas nie wzięli w ten sam sposób -
"',trąc ił pa n Pa ':v r 1 Pn 1- ó g. 

· - i-\: sąsiedzie, to już calkiem od nas zależy. Nie 
dajmy się I 

-- v\lięc dla czego pan Czy1nielski raze1n z Kołomyj
skin1 kłócą się o żydów, a w rezultacie obaj ich popierają? 

--- N o, cóż, serd·eńku, dobrodzieju, zapomniałeś o 
naturze polskiej ? 1·rzeba się czasem i poklócić o nic 1 
Zresztą jakżeż popieran1y? 'f oż obaj z Czymielskim sta· 
jen1y na gło,vie z powodu zaręczyn Zebrzydowskiego 
z l{rongoldówną. Co innego z żydkiem „pobałakać" sobie 
przy kupnie konia, albo na jarmarku czy 'v śpichrzu, a oo 
innego zupelnie \vidzieć syna najpierwszego u nas oby
"1'ate]a z żydó,vką przy oJtarzu. Co? 

- Et I - rnachnął ręką Czyn1ielski. -- Czy on tam 
się jeszcze ożeni? Ja nie vvierzę. :\ toż inu przecie wytlo
maczą, albo ina tka ... 

---· I< ukła I 
- Cicho Kołomyjo! albo wuj. 
---- Za n1iękki ! Wykpić to potrafi, aż bokien1 Yvylezie, 

ale żeby przeszkodzić ... 
· Czymielski miał już na ustach: - pani Teresa -

Iecz spojrzał na Pobożynę, którą 'vyjątko,vo szano,vd.ł, 
,~~~pomniał o Romanie i un1ilkł. 

- Ale Kolo1nyjski wrzasnął: 
- i\nastazy ma rację!· nie ożeni się I Trzeba znać 

'vVara. - N a gruszce jadł pietruszkę i ch\valił jaka dobra 
cebula. Oto, cały W ar! 

- Bra,vo l vVvborne ol{reślenie - za,vołał Orlicz. -_. 

Lecz jednak on jest bardzo miły chłopiec. l\1ożna inu to 
i o'vo zarzucić, ale trzeba go lubić. 

~ Co to miły? świetny! First class J ---- zawołał Koło-
rnyjski. - ~Ą.le potrzebuje opra\vy nieiada jakiej, żeby się 
nalezycic \vydać. Sani to doskonale rozu1nie i dlateg10 

poleciał jak ćma na blask n1iljonów. 
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- Opra\Va ! Opra\Va ! - mruczał c:zyn1ielski. - ~lar
ny ten obraz, co potrzebuje oprawy, by się wydaćł Ja
bym go nauczył rozumu, jabym n1u 'vskazal jego rolę 
obecną i jak się pracować powinno. 

- Ej, czyścicielu ludzkości, zacznij od siebie po
rządek! Toż nic nie robisz, bracie, tylko wrzeszczysz, cJ•aj 
wrzeszczysz, a g·osp·odarstwo leży odłogien1. W rzaskicrn 
jeszcze nikt nigdy nic nie zbudował, a przeciwnie, bardzo 
dużo cudzej roboty rozlvalil. Czetnuż sam, k·ochany_, nie 
pracujesz? 

- l\1nie bolsze\vicy rozgron1ili, obdarli do szczętu, 
spalili! Ja na gruzach n1an1 pracować? Ani n1yślę ! Z pu„ 
stego i Salomon nie naleje. 

- A pani Teresa Pobożyna? Toż U c11anie były sto
kroć gorzej zdewastowane, niż t\vój Buczyn, serdeńku, 
i dlatego jak pracuje, jak zabiega, jak się vvydźwiga 
z biedy i nie cudovvnym sposobem, tylko pracą i 1nyślą. 
Na\vet i z I<rąża nie ma teraz nic od wyjazdu pana Ro
mana. Toż wiem o tern dobrze. ()t przyl{-ład brać! 

- Pan mnie przech,vala, drogi panie - odrzekla. 
Teresa. Robimy z ojczuniem, co inożli\ve, aby żyć i aby 
Ro1nek, gdy \Vróci, widział_, że nie opuściliś1ny rąk bez
radnie. 

- Bo i nic już nad to, co robicie_, zrobić nie 111ożna ! 
Kręcicie bicz z piasku, ale z tego \vychodzi rzen1ieó .. 

- A ja kręcę bicz, ale na bolszewików! Ja im jeszcze 
odpłacę za moją krzywdę l Oni innie popan1iętają ! -- --
mruczał Czymielski: - żeby tylko n1oje plany i n1„)je 
pon1ysły weszły 'W czyn. Ho, ho I 

- Tak, czemuż, kochany dobrodzieju, siedzisz \V Bu
czynie? Wal na Moskwę! 

- Sam nie pójdę. Idź ze mną! 
- Cóż to no\v;! ofenzywę szykujecie pani0,v1c ~ 

spytał Jerzy podchodząc. Rozglądał się, szukając Dady. 
... - Ano, rny marny przynajmniej in 1.vencję_, robin1y 

projekty, a '"Y młodzi o in,vencji nie n1acie p·ojęcia, urnie,
cie się tylko żenić z IZrongoldó,vneini -- rzucił Czy1niel
ski zły. 
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-- Anastazy, lubku, wyklucz liczbę mnogą ze swoich 
słów, bo ani ja na 1\Ioskwę się nie wybieram i takiej 
inivencii nie aprobuję, ani pan Jerzy do Krongoldówny 
nie ma pretensji. Jedzie pracować i należy n1u się za to 
cześć. Dziś obdarty z N O\vosiółek i g.oluteńki, w rezul
tacie, gdy zechce, kupi z czasem twój Buczyn, i\nastazy 
i zrobi z niego nową placówkę gospodarczą. Taka jest 
proporcja twojej i jego inwencji, serdeńku! 

Strzelecki zaśmiał się. 

- Niech pan będzie spokojny, nie mam zakusóvv na 
Buczyn. 

Czymielski nie dal się przegadać Kołon1yjskien1u1 
ale Jerzy już ich nie słuch al. 

Szukał Dady. Zatrzymał go jakiś młody człovviek 
zaledvvo dziś poznany. 

- Nie \Vie pan, czy prędko kolacja? bo jakoś nie 
'\\'"idzę przygotowafi. 

- N·iech się pan nie trapi. Będzie. 

- Pravvda, że tylko co był podwieczorek. No, ale 
nudno się robi 1 i\ czy tu dają trunki? Przy święconem wy
piłbym z ochotą, byle dużo. W naszych stronach to do
piero piją! i le się zmieści~ a na\vet choć się już i nie 
mieści, nie robi różnicy. ,_Ąle, ale, pan podobno będzie 
w Zdolczycach u Bójskich? To już nasze strony. No, 
radzę się dobrze opancerzyć przed zainstalovvanien1 się 
w Zdołczycach. 

-Dlaczego? Czy w obawie trunkÓ\v? 
- Ej nie, ale przed panią Bójską. .Fiu, fiu 1 co za 

nie~·iastal Po.wiadam panu, każdy praktykant pana do1nu 
praktykuje z panią przedewszystkiem. l\Iówię panu nie
nasycona I Fenomenalna! N ie ustrzeże się i pan. 

- Ja będę rządcą nie praktykantem, na innych pra
\vach. 

-- Ko~ no, jak pan jej \vpadnie w oko, to dja~)li 
\Vez1ną \Vszelkie pra,va ! Która to godzina bije? 

- Dziewiąta. 
- O, do licha! K.iedyż oni tu będą nakrywali do 

stołu? 

Powojenni. 6
.., 
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Strzelecki po długich poszukiwaniach znalazł Dadę 
'v pokoju pana Pawła. Przez niedomknięte drzwi po
przedniego gabinetu ujrzał ją siedzącą przy kominku na
przeciv; Krzepy, który trzymal na kolanie Celusia. Blask 
.ognia padał na ciemne włosy Dady, kładąc na nie le
ciuchne pasemka purpurowe. Siedziała do drz"vi profiletn. 
Strzelecki nie zauważony, stanął cicho i oparty o futrynę 
drzvvi gabinetu, słuchał melodyjnego głosu Dady. 

- Jak to w puszczy na wiosnę, dziadulku? że aż 
życie no\ve \V czło\vieku się budzi, że aż ooś mu g·ra w du
szy. 

- Oj ,pra\vda ! Tam to życie, .tam raj! 
- Pani Dadziu, jeszcze o puszczy mówić -- błagal-

nyn1 głosen1 odezwa-I się Celuś. 
- A spać czas I Idź do łóżeczka, to cię uśpię opovli:ł

elanierrt. 
- N ie, nie I Ja chcę tu słuchać I Jak to pani D adzia 

mówi, że głuszce telękają? Co to znaczy? 
- I'o \vyrażenic myśliwskie. N a wczesną wiosnę 

głuszec na wysokiej sośnie śpiewa pieśń weselną. 
- To znaczy, że on zan1ąż wychodzi? 
11ada uś1niechnęła się. 

- On śpie,va z radości, że wiosna, że puszcza się 
oży\via, ż·e k'viatki 'vytryskają z zien1i. A śpiew głuszca 
składa się z różnych tonów, telękają, telękają, że bębenki 
ich słychać po całym borze, a czyhitanie zapainiętałe ... 

- Ot tak, posłuchaj Celusiu - rzekł rozbawiony 
!(rzepa. 

I nagle \V pokoju rozlegJo się \vabienie głuszca, 
tak dokładne i wystudjowane przez starego, że aż do 
złudzenia imitujące głos ptaka w leśnej ciszy. Dada pa
trzyła na starego z uśmiechem. 

Celuś podniósł gló,vkę i otworzył usta zdun1i,ony. 
- To nie śpievv, to jakiś młoteczek. O, jak to 

ładnie! 
-- O, słyszysz, Celu, to było telękanie - szeptała 

Dada - teraz n1asz rację, jal{by młoteczkiem bił \V głuchy 
bębenek, a teraz_, teraz czyhitanie. 
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Krzepa z1nrużył oczy~ przechylił głowę w tył i 0stat
nią strofę „pieśni" oddal z tak:ą pasją i namiętną zacię
tością, że aż grdyka mu grała i głowa schowała się w ra
n1iona. Celuś zanosił sie ze śmiechu. Dada klasneła w rece. 

~ „ ... 

- Bra,,10, dziadulku I O brawo! Tak ślicznie wabić 
nawet ojciec 1~ur nie potrafił. 

- Brawo I - zawołał Jerzy, wchodząc do pokoju. -
Słyszałem i jesten1 zach,vycony! Nie lada sztuka tak wy
studjować „pieśń". 

Jerzy uścisnął rękę boro,vego. 
- At I ]{iedyś ja to lepiej robił, stara już gardziel, 

nie tooo ! - śmiał się !{rzepa k:.ontent z siebie. 
Czy ino gę się tu przysiąść? - spytal Jerzy. 

- Prosimy. 
-- Pani Dadziu, opo,viadać o puszczy. Pan Jurek też 

poslucha. 
- - Pan Jurek zna to dobrze. 

-- - Opo\viadać jeszcze o puszczy I 
--- N·a "riosnę - zaczęła Dada - na roistach, na 

cha-lach i halawach vvodnego ptactwa pełno. Nadciągają 
dzikie gęsi i kaczki i hałaszą, hałaszą ! Czajki \Vrzeszczą 
nad gniazdami, k'viląc żałośnie. Tan1 bekas pojękuje, 
kuliki piszczą. A na wierzchowinach, na spławach, w 
oczeretach bagnisk hej, ileż ptact\va, całe gminy! Co 
krzyków, wabienia się i sk\viru ! Grzywacze sobie, cie
trze\vie sobie sejn1y odprawiają. Zdalel<a słychać jak 

. słonka chrzypi w przelocie, bociany wracają z za n1orza 
do rodzinnych strzecl1. Ciągną k:lucze żóra \Vi. W raca 
ptactwo gron1adnie l<luczne i sznurowe~ jak mó,vił zawsze 
ojciec Tur. Wracają ploche, drobne ptaszki i1ajczęściej 
\V nocy. Wieczorem ich nie było, rano już są, jakby z 
nieba spad-ły. Z przechalin i oparzelisk słychać hukanie 
bąka. \V nieprzystępnych zahaszczach ujrzysz zdaleka cza
plę zadun1aną, stróżującą nad jeziorkien1, która ma taki 
\vygląd, jakby była pra\voda"rcą leśnym i spisy\vala usta
wy. Tam nagle chruściel zachrapie nad -łąkami, na przy
laskach kukułka u1nizga się do cudzych gniazd, by jej 
cudze inatki 'vychowały pisklęta. Tan1 \Vrzaśnie sójka, 
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żołna zaskrzeczy żałośnie, tam ci,virka skowronek, dzię
cioł kuje za\vzięcie i najcudowniej śpie,va, zan1osi się 
prześlicznen1i trelami słowik. Hej wiosna! Chóry osza
lałe z radości słońca i zieleni \vznoszą swe niebosiężne 
hymny, a las szu1ni i gvvarzy i ukrywa \Vszystko w so
bie i chowa i żywi. \Vśród czworonogów takż·e wielkie 
wesele, a najruchliwiej w maju. O świcie, gdy vvejść do 
puszczy, las jeszcze cichy, jakby spał. Ale życia wszędzie 
pełno. 1"am inłode \vie,viórczęta skaczą po konarach, wy
szły z liściastych gniazd vv dziuplach drzewnych. T,a:m 
liszka, jak mówią gajowi, uczy n1ałe lisięta jak chodzić 
na lup. Stary lis wraca z nocnej rozdobędy i '" dzień 
śpi \V jamie. Często w bliskości borsuczych nor zobaczyć 
można zdaleka, jak się idzie bez szelestu, małe borsu
częta z matką, baraszkujące na słońcu. I prosiątka dzi
kó'v moręgowate śmiesznie uczą się ryć po sołot,vinach. 
Małe koźlątka sarnie skaczą \Vesoło po przyłączkach, a 
w kniejach głębszych spotkać in.ożna n1ale wilczęta roz
brykane zabawnie. Czasen1 załomocą racice -łosia, który 
idąc przez gąszcza, 11abiera na misy swych rogów innó
stwo liści i gałązek. Łoś parsknie i ciężki w chodzie 
porusza vvielką obciążoną glovvą, obejrzy się g-łupiemi 
oczami dokoła i maszeruje dalej, potężny z vvyglądu, 
ale dziwnie bezmyślny i dobroduszny vv wyrazie. Tan1 
FOmyka jeleft bystrooki. Tam sarny płochlivve, a wdzię
czne śmigną przez gąszcza. \Vszędzie życie, ruch vvie
czysty, vvalka i często trwoga, a 'vszędzie piękno i za
chwyt) i rniłość. Jest taki duch leśny niewidzialny, lecz 
odczuty. Krąży on po kniejach i uroczyskach, brodzi na 
bagnach i łąkach, na ziemi i wierzchołkach drzew. vV szę
dzie \V naturze g·o pełno, vvszędzie tworzy, budzi, pobu-. 
dza~ roz\vija, unosi_, pory\Vd ! Słucha go las cały i słuchają 
łachy 1noczarÓ\v, słucha go gn1ina ptasia i gron1ada 
CZ\Yoronogów. Słuchają go O\vady i płazy, zioła leśne 
i łąko""e l<\viaty. Gdy on daje pobudkę_. 'vszystko co 
żyje zry\Ya się do lotu, do biegu, d!o szun1u i do l1uku, 
do szelestÓ\Y roślinnych. do 3z1nerów i bulgotu vvód, do 
śpievvów, do ryków, do kwileń i piskÓ\v, do bar\v i aro
matóvv, do wzburzeń i burz. do \vichró'v i ciszy, do po-
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gody i sloilca, i do uniesień i do n1ilości ! I trzeba słu
cha{ leśnego ducha, bo jego moc i władza to potęga, 
t\vorząca życie. Co duch leśny nakaże, to święte, natura 
i przyroda z ten1 się godzi i pragnie jego wszechwlaclzy. 
I słyszy go zawsze, każdy jego odruch odczuwa. Ja go 
rÓ\vnież slyszalan1 i odczuwała1n sercem. 

Dada umilkła. 
Zaległa cisza \V pokoju, jeno trzaskał ogień na ko

n1inku_, podsycany przez !(rzepę. 

- Ot, to tak mnie się zdawało - rzekł Krzepa -
jakbym byl -vv puszczy krążskiej i patrzał na to wszystko 
i słuchal, co puszcza gada. l\1usi i pani znać się z lase1n 
od dziecka, -vvidać to zaraz i z mo,vy i z czucia. Kto po
kocha nasze lasy, temu już za nic pola, choćby i naj
piękniejsze. Celuś biedactwo zasnął sobie, trza go za
nieść do łózia. 

Krzepa dźwignął się ze stołka z chłopczykiem vv ra
n1ionach. Dada go chciała wyręczyć, lecz nie pozwolił. 
()dszedł. Dada i Jerzy zostali sami obok siebie. On 
czoJo ukrył \V dłoniach, Dada zapatrzy-la się w ogień. 
l\Iilczeli długo. 

\V pe,vnej chwili Jerzy podniósł głowę, objął sp-0jrze
nien1 tvvarzyczkę Dady i ujął jej ręce splecione na kola
nach. ścisnął je mocno. Nie broniła. Pochylił się ku niej 
i podniósłszy jej dłonie, przytulił je do swoich oczów. 
D lonie Dady zadrżały i zacisnęły się n1ocniej na jego 
po,Yiekach. Odczuł ją bliżej siebie, więc zer\vała się w nim 
fala_, której zrnóc nie zdołał. Gvva ltownie zsunął jej dłonie 
do s\voich ust i spojrzał głęboko \V jej blizkie, pro1nienne , . 
zren1ce. 

- Bądź moją, Dada ( 
Pochyliła się ku niemu jeszcze bardziej i czoło opar-

ła na jego piersiach. 
- l\Ioja? - szepnął, ogarniaJąC ją. ran1ienie1n. 
- Tak. 
Strzelecki usta jej świeże jak k\viat zamknął gorą

cyn1 żarem s'voich ust laknących. 
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Nagle Dada zadrżała i 'vysunę-ła się z jego ramion. 
Oczy jej pociemniały. 

- Jurku, to nakaz leśnego ducha przy\viódł cię do . . . . 
mnie, '" Jesieni. 

- Leśneg·o ducha? - spytała jakby sama siebie. 
- Jurku, ja ci muszę opowiedzieć pewne przeżycia m·oje, 
z czasÓ\v) gdym była jeszcze w Da-vvidó\vce. 

Zaczę.ła n1u opowiadać sielankQ cyganki Dady z nie
znajomyn1 n1yśliwcem, w puszczy na kresach. 

S trzełecki słuchał ze ściągniętą brwią; gdy skoń -
czy la, spojrzał jej w oczy pytająco: 

- Powiedziała1n ci wszystko, czy cl1cesz mnie teraz, 
Jurku? 

Strzelecki uśvviadomił sobie w tej chwili s\voją n1i
łość dawną, dla '"f ereni i od razu opowiedziane Yvsp,on1-
nienia Dady przestały go niepokoić. 

- Ja, zawsze! bo ukochalen1 cię już na całe życie. 
A ty, dziecko ? 

- Zdaje mi się, że w tobie, Jurku, jest n1oje przezna
czenie i moja przyszłość. 

- Czy i szczęście, Dado? 
- Tak. 
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Salony Krongoldó"v przepe1nialo tcnvarzyst\VO zlożune 
z finansjery przemysło\vej elity i przemysłowych ·pa~
karzy, oraz ludzi wysokich sfer, l<tórzy sami utraci\vszy 
zloto, garnęli się pod jego blask. Blask ten roztacza] 
się tu obficie i aż raził oczy swą jaskJrawóścią_, un1i·e
jętnie reklamowaną. W przepychu mieszkania, w ośvviet- · 
leniu kryształowych lamp, vv ciężkim n1ajestacie objcią
żonych srebrem i n1asywną zastawą stołóvv, w całej tej 
pompie kapiącej złotem przesuwały się osoby wybor,nie 
dostosowane barol<owym stylem do otoczenia. N a szyjach 
i ramionach kobiet n1igotały różnobar\vne klejnoty oble
piające ciała niewieście tak solidnie, że zdawały się je 
obciągać swoją masą. N a gorsach męskich świeciły cenne 
spink:i, na żołądkach rozpinały się grube jak powrozy 
dewizki, na palcach i w ~ankietach drogie kamienie. 
V\Tszędzie szyld bogactwa wrzeszczał tu s\voje ogłoszenia 
i narzucał się natrętnie. Wśród tych żywych reklam panna 
Róża Krongoldóvvna chodziła pron1ienna, piękna niby 

. istotna reklama szczęścia. Strojna i wyl{\Vintna, była jed
nak tal{że przeciążona perłami, a palce jej rzucały tęcze 
z pierścieni, wśród k:tórycl1 brylant narzeczeński zajmowal 
poślednie 1niejsce. W takim san1ym stosunku do towa
rzyst,va czuł się i Zebrzydovvski, jakkol \Viel{ nie mógł 
uskarżać się na odosobnienie. Towarzyszyła mu przede
wszystkiem narzeczona, co go trochę draźnilo, otaczał go 
wyjątl{owemi \vzględami papa J{rongold, co go gniewało., 
otaczali go honorami krewni Krongoldó'v i to dopro\va
dzało go do \VŚciekłości. \:Var z1nienil się \V posąg, był 
zły i ponury. Elegancki w S\vym fraku ściąg·ał na siebie 
oczy wszystkich obecnych. \Vidział to i rozróżniał po
szczególny wyraz tych oczÓ\Y, ale nie -upajał się S\vojen1 
po,vodzenien1. (~dy zauważył przepalające go spojrzenia 
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panien, które aż nazbyt wiele okazy\vały mu zach\,·ytu, 
'vtedy oczyma szukał narzeczonej, by ba,vić się zazdro
ścią błyskającą wówczas w oczach panien, które go 
przedten1 podzi\viały. Gdy zauważył na sobie czyjś \Vzrok 
cieka\vy, mrużyl oczy, by nie odgadnięto \vyrazu jego 
źrenic. U czu,vał zniechęcenie i gnie'v na sa1neg~o siebie. 
\Vogóle czuł się w tych ramach tak źle'.' że doznavvał \Vra
żenia, iż z nich wypada, a jednocześnie, że mu w nich 
za ciasno. Ta rozbieżność odczuć była nad wszelki \vy
raz denerwująca. U sposobienie jego udzieliło się snadź 
i pan·nie Róży, bo sposępniała. \'1 ar stał się dla niej 
zagadką. Zakochana w nim i dumna z narzeczeń:stw'a 
z Zebrzydo\vskim pragnęła jego hołdów. Nigdy nie byla 
zadowolona z jego zacho\vania się wobec niej. Ambicja 
panny Róży \vymagała dużo, \Var zaś uda,vał, że tego 
nie odczuwa i nie fatygo\vał się stoso\vać do jej \V)r~ 
magań. Był narzeczonym poprawnym, ale raczej zimnym, 
szczególnie wobec ludzi cl1-łódł nadmiernie. Ponie\vaż 
w salonach, wśród zebranych gości było \vielu takich, 
na których opinji bardzo zależało i pannie Róży i jej 
pap1e, przeto oboje czuli się obrażeni zacho,vaniem się \Va
ra względen1 narzeczonej. Papa sarl{ał po cichu i dręczył 
córkę jeszcze bardziej. 

- „fy jen1u zrób \vy1nówkę -- mÓ\vił oburzony. -
Co to jest, żeby on był' taki szty\vny dla ciebie? Niech 
on będzie dla wszystk:ich lodem, ale dla ciebie musi Oill 

być gorący i nadskakujący. Byloby \V porządku! A tak, 
co to jest za narzeczony? l(ażdy wie~ że on robi Śvvietną 
partję, ale trzeba żeby \vidzieli~ iż si(} \V tobie k.ocha., 
że vv tobie bardzo zakochany, że bez ciebie żyć nie 
może! A on ty1nczase1n robi ininy k\vaśne, jakby się 
octu napił, chodzi jak manekin, patrzy na \Vszysfkich 
z góry, zupełnie tale, jakby z nas sobie kpił. Co to jest? 

- On już ma taki styl, to jego indy,vidualnoś·~ -
odrzekła panna Róża. 

- Styl? · Indy,vidualność? Jak się kto tak bogato 
żeni i taką pannę bierze, ten i S\vój styl i indy,vidualność 
po,vinien przystoso\vać do swojego szczęścia. 

,....o 
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- Szanse są ró,vne, \V takin1 razie i n1y po,vin
niśmy się przystosować do jego stylu. 

-- (~o to znaczy? 
-- '"I'o znaczy, jeśli jesten1 dla niego dużą part ją, 

finansową to i on jest dla mnie \Vielką partją rodo\vą. 
-- Rodo\vą? - Aj, aj! I;aramuszki i \vięcej nic! Co 

\Vart ród na\vet naj,vi~kszy. kiedy jest g·o1y? (;łupst,vo ! 
Zresztą on jest arystok:ratą polskin1, a n1v arystokraci 
izraeliccy. 

- Różnica rasy ... 
l(rongold za.łoży I palce za zloty łańcuch zegarka 

i przyjrzał się córce uważnie. 
- Aj, I~óziu, co to jest, ty sarkasz na S\voją rasę? 

On ciebie przerobił' ten \Var . . . Ja się bardzo boję, 
żeby on ciebie zupełnie nie przerobił na s\voje kopyto. 

- Papa wyraża s:n nr<lync.mie_. papa zapomina, że 
iny należymy do rasy) którą się tu nie z;ic] nvycają. 

-- Co takiego?? ... 
. --- 1"o, co n1~\vię i ~o. papa doskonale san1 rozumie; 

co Jest naszem p1ętne111, n1czem niestarten1 i niczen1 nie 
zni\velowanen1 wśród nich. 

- Ty głupstwa pleciesz! Jakie piętno, co za piętno r 
()n tobie w głovvie całkiem prze,vrócił. 

-- Ale zato papa \.vygląda jakby z księżyca spadł. 

- Ja 1nan~ pienic1dze ~ grube pieniądze i ty jesteś je-
dyną dziedziczką. rf o jest najlepsza rasa, to jest n,aj'
wybitniejsze piętno, jakie n1oże być! I 1nó,vi<; ci, Róziu, 
że się tego piętna nikt nie brzydzi i od takiej rasy nil{t 
nie ucieka! Ja tobie to n1ówię i ty p1opatrz się na n.a
szych g·ości. Czy oni nas. czy iny ich nivvelujen1y. Co·? 
Czy oni nas. czy rny ich -- zaciera111y - czy jak tarn po,vie
działaś? i\.j, aj! Patrzą na nas jak na bogó\v, bo ich 
olśnievva nasze bogact\vo .. bo oni nas potrzebują i z nas 
korzystają. l"'o ty ta1n opo\viadasz to są głupst\va nie 
\varte gadania. ._[\ ty inyślisz, że Zebrzydo,vski też nas 
nie potrzebuje? i\jej ! „-\le on po,vinien jeszcze ciebie 
kocha('= i bardzo to tobie okazy,vać, a S,\VÓj styl to on. 
rnoże nosić dla parady, ale nie dla ciebie i nie dla mnie„ 
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- ,_f ego n1u nie nakażę i papie nie radzę takich 
prób. Chodźmy do gości! Czego ta Lorcia Klapsztejn tak 
się mizdrzy do W ara? Oczy do niego wywraca jakby 
miała konwulsję. Cóż ona myśli, że mu się podoba? ... 

l(rongold uś1niechnął się pobłażli,vie. 
- Pozwól jej trochę na takie złudzenie. Możesz być 

spokojną, I<.ózieczko. Za jej posag nie kupiłabyś nawet 
jednej twojej błyszczącej rączki. Niecl1 ona sobie szczerzy 
ząbki, tyle jej, że zlotą plombę pokaże. Chyba wolisz, 
że \\Tar wszystkich olśnievva, niż gdyby nikt go nie 
widział? Patrz jak: on na tę Klapsztejnównę spogląda ... 
O, o ... teraz go lubię, takim go właśnie lubię I ... 

- Potrafi on tak samo i 11a mnie patrz1eć i na papę 
rzekła panna Róża i weszła na salę. 
Podczas ta{1ców Zebrzydowski, nie biorąc \V nich 

udzialu, siedział sa1notnie w l<ącie malego saloniku i pa- . 
lił papierosa. Z daleka widzial snujące się par:y w takt 
melancholijnej n1elodji tanga i dziwil się sobie, że ulu
biony taniec nie porywa go dzi~ a11i trocl1ę. Przecivvnie 
czuł do niego odrazę. vVidział tancerzy, którzy nadavvali 
się tylko do k:aryl{atury. Jakiś jegomość o wydatnym im
ponująco żołądku, pochylony w tył, dźwigał przed sobą 
tancerkę róvvnie jak on okazałą. Dama ta, przyparta biu
stem do gorsu tancerza, odsadza,ła się od nieg10 potężnerrii 
biodrami, tworząc załamaną linję pleców, niewypowie
dzianie śmieszną. Twarz mężczyzny była spocona; snać 
pracował zamaszyście, ale z męką vvyraźrią. Twarz tan
cerki miała vvyraz nadęty, ale oczy były rozanielone roz
kosznie. Oboje razem tworzyli grupę przekomiczną, jakby 
dź,vigal1 przed sobą jakiś niewidzialny tłon1ok. 

- Oddałby1n ich do cyrku - myślał \Var ze wstrę
ten1 - a popis ich nazwalbym znakiem zapytania. Niech 
od~gadują widzo,vie: co tę parę unosi w taniec? co ich 
do tego skłania i jakiej doznają przyjemnośći? Bo to 
rzeczywiście znak zapytania. Albo tarnta para, v1yglądają 
jakby byli \V śnie somnan1bulicznyn1 ... Eh, inniejsza o 
nich! . . . taniec ich nie obchodzi mnie, i oni sami nic 
a nic! - n1yślal \Var z goryczą. - Tylko co ja tu 
rabie: \VŚród nich, tego nie pojmuję! 
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\Al ar ujrzał przy sobie I<:mietowicza. I~olega patrzal . . . 
na niego uwazn1e. 

--- Cóż innie tak ... podziwiasz? 
---- J este1n ci wdzięczny żeś mnie wezwał na ten bal. 

Opłaciło się jechać z Sęcin. 
-- Cóż cię tak oczarowało? ... 
- Ty, \Var. 
- Ja? . . . Czuje się jak pies na płocie_. lepszego 

określenia nie znajduję. 
- \Vłaśnie widzę to i to mnie cieszy. 
Zebrzydows:J{i \vzruszył ramionami, a l(arol J(n1ie

towicz rnó,vił dalej. 
--- Zastana'\viam się co robisz w tein tovvarzystwie. 
-- - Chyba wiesz, że moja rola jest tu zupelnie wy-, . 

razn1e zaznaczona. 
l'vfoże wyraźnie, ale nie jasno. 
Nie rozumiem takiej lamigłó,vki. 
Jesteś vVar ofiarą s \Vego typu. 
Ofiarą ... 
Powtarzan1, svvego typu! \tVogóle popelniasz mnó -

stwo niekonsekwencji \V stosunku do svvojego ja. Lecz 
ta ostatnia fantazja, te zaręczyny twoje, są koroną 'vszy
stkich głupst'\v. I to ci jeszcze powiem, że nie ch·odz1 
tu o samą osobę panny Róży, lecz o środowisl{o, w któ
rem się ona znajduje_, a k:tóre jest nie dla ciebie. San1 
o tern wiesz aż nadto dobrze. 

- N o ale co z tego? 
- Bardzo \Viele, bo gdy czujesz się już tu niedobrze, 

tedy jest nadzieja, że nie długo wytrwasz \v tej roli 
i w tych ran1ach ... 

- I co 'vtedy? ... 
- \:V tedy \vrócisz do Pochlebów. Jest \viosn;ł. roboty 

huk) a ty, gdy chcesz, posiadasz energję i potrafisz się 
zapalić. na,vet do pracy. 

- Nie teraz i nie w obecnycl1 warunkach. 
- Waśnie teraz, gdy się, mam nadzieję, ockn~łeś 

w tym salonie nouveauriche'ów. izraelitów i różnej zbie
raniny po,vojcnnej sos jety. lecącej na- blask: złota, ale n1y 
obaj \V tyn1 gronie inan1y n1iny_, że tak powie1n ... 
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- ]"'akże po,vojenne, nie zaprzeczysz, I„ol. 
- :\Tiny nasze są i~rzede,vszystkiem niewyraźne, głu-

pie I N aj lepiej prosto a dosadnie określić naszą rolę. Ty 
jesteś tu trutnien1 \V cudzyn1 ulu, stano,vczo za grubo po
złacanyn1 i czujesz brak tchu, nie tylko z po\vodu prze
łado,vania szychen1, ale i dlatego, że .. 

- N o, dokończ Lolek, miej od,vagę. 
- że 111iód z tego ula nie sn1akuje ci tak, jak sobie 

ob i ee v 'v ał eś. „ . 
\Var ściął zęby i niechętnie spojrzał na l{olegę. 

Chciał coś odpovłiedzieć i I<:n1ietowicz oczekivval jakieg,oś 
pioruna, gdy \V ten1 do saloniku \Veszła panna l{.óża. 
War po,vstał. l(111ietowicz skłonił się i vvyszedł. Kron
goldó\vna usiadła i przysunęła blisko siebie krzesło dla 
Wara. 

- -- J) laczego pan nie tańczy, panie \iV ah? 
--- N ie lubię tanga -- skłamał. 
-- A jednak pan powinien był rozpocząć bal ze 

n1ną. 

--- Czy koniecznie tak oficjalnie? 
-- Wyn1agają tego Z\vyczajć utarte. L.udzie kon1en· 

tują, gdy jest inaczej. 
- Nie Z\vracajn1y U\vagi na ludzkie kon1entarze, bo 

zardze,viejen1y, droga pani. J esteś1ny ludzie nowi, czyż 
będzien1y się oglądali na takie tan1 n1ałostki salono,vych 
szablonÓ\v? 

Zebrzydo,vski ująl rękę l{óży i pocalo,val ją. Ona 
zajrzała inu \V oczy zalotnie. 

- Czy \ \l ah teraz nie popełnił także szablonu? Czy 
to był pocaJunek szczery, czy oficjalny? 

vVar trochę .się z1njeszal. Dla załagodzenia ucałował 
rękę narzeczonej parokrotnie i pieścil ją \V s\vojej dloni. 

- \\l ah jest bardzo kochany, ale kapryśny. Z tego 
po,vodu na\vet nie 'vien1, czy \Vah kocha I~óżę, czy 11ie? 
Bo czasern n1i się zdaje, że. nie i \Vtedy ... 

- \Y'tedy byn1 \\~aha rozszarpala, czy tak? - rzekł 
Zebrzydo,vski z przyn1ilnyn1 uśn1iechen1, przedrzeźniając 
\Vdzięcznie narzeczoną, aby pokryć niezaclo·\volenie z obro· 
~ J f0L::11.-0\VV. 

"' 
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- I czyżby - dodał - pani nie żalo\vała \Vara? 
panno Różo? 

- Dlaczego nie mÓ\visz mi po in1ieniu? Jesteśn1y 
przecie ludzie nowi, nie zardzewiali. 

- O, złośliwa! Ale zawsze śliczna, szczególnie z temi 
iskrami w oczach. 

Wtulił usta w jej dłofi. 

- Pachnie, ach jak pachnie! Niez,vykłych używamy 
perfum. Ten zapach jest wyłącznie pani zapachem. 

Była jeszcze nadąsana, 'vięc War rzekł grymaśnie: 

- Nie \Viem jak spieścić imię pani. Chciałbym, aby 
to było coś róvvnie oryginalnego jak te perfumy. 

- Rózia nie lubisz? Tak, i innie się nie podoba. 
Więc może Rose? Czen1uś tak drgnął vVah? 

Zebrzydowskie111u przypon1niało się nagle i1nię da
wane jej przez wuja Augusta. 

- Nie, nie, trzeba inaczej, inaczej I Zostawmy to do 
czasu aż przyjdzie dobre natchnienie. 

-- A tymczasem. 
Panna Róża pochyliła się do \Vara i oparła się pier-. . . . 

s1ą na Jego ram1en1u. 
r>oczul jej gorący oddech na ustach. 
- Czy nie obawiasz się, że kto wejdzie? --- szepnął. 
- N ie bądź nazbyt ostrożny I 
L: cało\val jej usta z roztargnieniem, zerkając na 

drz,yj. Panna zer\vała się 'vzburzona. 
- N ie umiesz, czy nie chcesz? 
- Poprostu nie lubię publicznie. 
Stali naprzecivv siebie. Ona oddychała szybko, oczy 

Je] pałały namiętnością i gnie,ven1; War patrzał na nią 
spokojnie długą ch,vilę. Wreszcie ogarnął ją wpół i sze
pnąl z \vłaściwym sobie wdziękie1n: 

-- '"fango nas pogodzi. Czy tak? 
Z \\·isła mu 'v ramionach rozkoszó.ie. 
- Wah! n1ogę oszaleć dla ciebie! 
- To niebezpiecznie i nieestetycznie. 
- Nie żartuj! 
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Wypłynęli na salę i 'v takt melodji kołysali się 
sobie w ramionach, ona upojona, ·on na razie zimny, ale 
coraz bardziej podniecający się jej gorączką. 

- \Val1! Unosisz mnie w coś, w coś takiego. 
-- Nie kończ, bo lepiej nie analizować teg·o tańca. 
- Dlaczego? - spytała głosem roz,vlekłym. 
--- Bo wiesz, czem jest ten taniec? 
-- ~1arzeniem. 
- Gorzej. 
- U pojenien1. 
-- Gorzej. 
--- Ekstazą miłości? 
---- Gorzej. 
--- Ach_, teraz ja móvvię, nie kończ, Wah! Rozumiem 

i ... dosyć! Do naszego saloniku I 1"'ańczysz cudownie. 
Gdy znowu znaleźli się w półn1roku morelowej ampli, 

panna ]{óża przytuliła się do narzeczonego i szepnęła nie
śmiało: 

- \Vah, kiedy nasz ślub? 
-- K.iedy zechcesz! 
- - I'vl Ó\visz to tak bezbarwnie. 
- I3o, po,viedzmy sobie otwarcie, jaki może być 

nasz ślub? 
Zebrzydo\vski spojrzał trochę t\vardo 'v oczy narze-

czone]. 
Ona stropiła się. 
-- J akto jaki? 
- N o, czy inóvvin1y szczerze, czy nie? 
--- N ie 'viem, czy dobrze ciebie rozumiem? Chodzi ci 

zape,vne o szczegóły ze,vnętrzne, o otoczenie, o akcesorja. 
---- Krótko mó,viąc, ja muszę brać ślub w kościele. 
-- l\1 usisz, czy chcesz ? 
- To już na jedno \vychodzi. Zostaje kwestja druga 

do roz\vikłania. 
- Czy ja \Vezn1ę ślub w kościele. Czy tak? Wiesz 

przecie \i\T ah, że jeste1n starozakonną. Ja mogę brać 
ślub tylko w synagodze. 

- Zaten1? - spytał szty\vno. 
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- Zatem weź1niemy ślub cywilny. 
- Odgadłaś moje myśli. Ale to nie koniec. Poz.o-

staje przyszłość. Co z nią zrobimy? 
Spojrzał \vyzy,vająco w oczy narzeczonej. 
Róża zan1rugała ner""rowo powiekan1i. 
- J>rzyszłość należy już do ciebie, Wah. Zebrzydow

scy n1uszą vvyznawać religję katolicką bez różnicy płci. 

\\.
7 ar patrzał na nią z podzi\vem. Przytulił jej rękę do 

ust serdeczniej niż z'vykle i długo ją przy nich trzymał, 
I)anna Róża kłoniła się ku niemu coraz bardziej podnie
cona i oddana, wreszcie rzekła ustami przy jego ustach: 

- Kocham cię tak, że nawet zn1ieniłabyn1 dla ciebie 
religję, ale vviem, że to by ciebie nie uratowało. W opinji, 
za\vsze pozostanę żydówką. Poco tedy taka ofiara na 
darn10? 

-- :rviasz rację. 
- Dlaczego ten suchy ton \Vah? 

--- Wiesz, nie mówmy już o tein I 
- \i\1 ah ! 

-- Chodźn1y do sali, za długo tu siedzin1y. 
J(rongoldóYvna zatrzymała go rnocno za rękt:. 
- Czy tak będzie zawsze? - spytala ostro. 
Zebrzydowski uś1niechnął się sztucznie. 
- N ie \Vie1n I l\'lalżeńst\vo nie jest rebuse1n, który 

można odgadnąć. 
- :\le '" małże{1stwie musi być przynajmniej za

pewnienie, że obopólne walory udzielone sobie nie będą 
'''Y\Voływa] y d ysonansóvv. 

- Prócz zamiany walorów bywają jeszcze innego ro
dzaju szczegóły drażniące, czy różniące. 

- ~ro znaczy ? - spytała tępo l(rongoldówna. 
- że trzeba się do wszelkich możliwości przygoto-

\Yać, w wielu rzeczach zastoso\vać, a przedewszystkiem 
unikać niektórych ten1atÓ\v dla harmonji zbytecznych. 

- Jeśli jednak taki temat jest aktualny, jak dzień 
codzienny, co wtedy? - spytala Róża drżącym glosem. 

- V\Ttedy należy nie podkreślać go .. ani też nie być 
drażliwą na poszczególne tony. 
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- Zbvt uciążli,ve s ta ""·iasz 'varunki. 
-- l\1<Śvviłaś o zamianie obopólnych walorów? 
Panna Róża podniosla dun1nie głowę. 
-- Jeśli zaczniemy je licytować? 
-- Przez litość! może lepiej po,viedzmy analizować! 

zawołal War. 
Krongoldówna sp.onsowiała. 
W ar uśmiechnął się ironicznie. 
- Radziłbyn1 jednak dla wielu \vzględów zaniechać 

analizy. Sądzę_, że obejdziemy się bez niej "vybornie. No, 
może już minęły chmury? Czy pani zechce oprzeć się 
na mojem ra1nieniu i przejść ze n1ną do bufetu? Tu zbyt 
duszno. Bzy dobre są 'v parku \V noc księżycową_. lecz 
tu dła-vvią. 

--- I głuszą navvet moje perfumy, czy tak? - spytała 
panna z nadąsaniem. 

Zebrzydowski uśn1iechnął się. 
-- Rzeczywiście w atmosferze tak rozgrzanej. 
- Z i;nnych po\vodów niżby należało - doda.la Róża 

tyn1 san1yn1 tonem. 
-- Właśnie! \V takiej at1nosferze bzy więdną, a per-

fun1y budzą pragnienia ... 
-·- Szampana -- podchvvycila Róża. 
\Var ucałował wesoło ręce narzeczonej. 
--- Dziś wyjątko,vo intuicyjnie jesten1 odg·acly\vany . 

przez panią. 
-- Panią? 
-~- l)otąd nie znalazle1n odpo,viednieg·o in1ienia. 
- :VI ił ość nie szuka in1ienia. bo ono się san10 nasu \va 

osobie kochającej. Lt\le Wah jest wybredny_, wien1 coś 
o ten1 ! Li\ch, zno\vu ta l(lapsztejnó\vna ! Czego ona od 
ciebie chce? 

-- Urocza dzie,vica! - sarknął vVar. 
-- Ona chce ciebie skokieto,vać, wy1nalo\vala się jak 

klovvn vv cyrku. Patrz, jakie usta. 
- To zaczyna poważnie wchodzić \V n1odę. lT steczka 

jak wielkanocna kraszanka. Nie winszuję temu, kogo 
pocałuje l O ile się nie przyklei_, n1oże zostać tatuo\vany 
w karmino\ve półksiężyce. 
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- Nie patrz na nią, Wah, ja nie chcę! Ona n1a ko
chanka i chce jeszcze ciebie zagarnąć. 

-- Pod swoje berło? - zaśmiał się. 
- Prędzej pod swoje stragany, bo JeJ OJCiec ina 

sklepy, podobno nawet stragany uliczne. 
- Piękna sosjeta - syknął Zebrzydowski ze zna

miennem skrzywienien1 ust. 
Róża zarumieniła się i pożałowała swoich sló\v o ko

leżance. Chcąc załagodzić złe wrażenie, zręcznie skiero
wala uwagę Wara na osoby utytułowane, ale rychło spo· 
strzegła, że nie sprawia to żadnego efektu. 

Przy bufecie natknęli się na Kn1ietowicza. Zebrzy
do,vski pił szampana, żartował z kolegi, że jest zaczadzo11y 
tańcem, którego Karol nie cierpiaJ i prześladował go 
jakąś blondynką, o utlenionych włosach, która kokieto
'vała I<.mi1etowicza. Zebrzydowski był ożywiony, nawet we
soly, ale panna Róża nadąsana. rfon żartów narz·eczoneg,o 
nie podobał' się jej i wyjątkowo nie lubiła I<.mietowi
cza. Czuła jego niechęć dla siebie, odgadując, iż nie n1a 
dobrego vvpływu na Wara. Gdy do buf1etu przytoczył sic 
Krongold, Zebrzydowski z1nrużył oczy i patrząc na nie
go zawołał z brawurą: 

- A.. . gospodarz z na1ni \Vypije? Wino, kobieta, 
śpievv ! śpiew był dawniej, teraz lepiej kobieta i taniec! 
1"ango_, one-step! Pano\vie 1 na cześć tańców, bo one jedno
czą się z pojęcien1 o kobiecie. 

Podał kielich J(rongoldo-vvi. 
- Widziałen1_, jak pan tańczył one-stepa, winszuję 

ruchu i \verwy ! 
- Ja nie baletnik, trzeba to trzeba! /\.le "'·olę szan1-

panik. l\ co, świetna n1arka, prawda? vV \Varszawie ta
kiego niema, spro\vadziłen1 z zagranicy. To się zaraz czuje 
\V s1naku_, że nie hurtowny in1port. Prawda, co? Kielichy 
dź,vięczą tu także wszystkie jednako\vo, bo \Vszystko ory
ginalny Baccarat, innego szkła nie uży\va1ny ! Same cenne 
kryształy, a Baccarat'y lubią płyny tylko oryginalne. 
He, he! Nie prawdaż? Ostrygi czy pan jadł, panie Ed
vvardzie? świeżutkie, prosto z 1norza. jak je Pan Bóg 
st"'orzył niepokalane! 
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. . - Doprawdy? Myślałem, że zaznały transportu i wię· 
z1en1a w pace. 

- Hehe ! Niech pan skosztuje. Ajej ! delikatne jak 
pianka, jeszcze na nich drży fala, to są nie,viniątka, a sa
n1e '" usta włażą. 

- Spróbujn1y tych nievviniątek ·- woJal War, zabie· 
rając się do ostryg. 

- Pani pozwoli? 
- Dziękuję_, wolę mniej nieskalany kawior. 
- Astrachański, świeżutki, prosto z morza Kaspij-

skiego, lub \V ołgi - podch,vycił Zebrzydowski tone1n 
J(rongolda - przyjechał tu razem z jesiotre1n, z któreg10 

pochodzi. 
- 1„ak, tak 'vłaśnie I -· śmiał się l(rongold dobro

tłusznie. - Jesiotr jest tak:że i Ś\vieże sigi i łososie, rÓ· 
żne ryby rosyjskie, których teraz 'v Warszawie trudno 
znaleźć. Ale ja u1nierr1 sobie poradzić, żeby zad0Yv1olnić 
kochanych gości moich. Panie Edwardzie kochany, a 
n1oże śvvieżych sn1ażonych rydzów. To jak na wiosn~ 
lepsza no,valijka niż rzodkiewka. I~ózieczko, ty pijesz 
czer'\tvone? ·Czekaj! każ sobie nalać oryginalnego Bur
gunda! 

Krongold Z\vrócił się impetycznie do strojnej da111y 
brzęczącej klejnotami. 

- Pani hrabina pozvvoli może sza1npana? Nie? a 
pra\vda I l\1atio ! Podać tu Lacri1na Christi. Pani hrabina 
pija to \Vino_, pa1niętan1 I Łagodne, a delikatne, istny 
"'dzięk niewieści. Tvlilo mi usłużyć pani hrabinie. lVIajonezu 
czy tak? 

Zebrzydo\vski spytał lokaja, który przed chwilą przy-
nosił '~'ino hrabinie. 

- Jakie masz imię ? 
- l\1aciej, proszę jaśnie pana. 
- .i\ha ! N o tak, i typ masz zupełnie swojski. 
Panna Róża przysunęła się zno\vu do Edwarda. 

Czy pan \vidział już nasze nowe konie, karetę i po-
"

16z? 
- N ie \vidziałem. 
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- Ach, tak, bo przed paru dnia111i kupione. Piękne 
bardzo_. złote kasztany, rasovve, przy powozie na gumach 
wyglądają wspaniale. Jutro pojedziemy nien1i na spacer. 
Stangret móvvi, że do karety są trochę za delikatne, papa 
kupi drugie i tamte już odrazu z karetą pójdą do Po
chlebó,v. \\lah lubi konie, nieprawdaż? Podobno \V Po
chlebach są bardzo piękne. Czy tak? 

- l\Jam trakeny. Ale po stajniach hłoYvatyńskich ... 
l\lachnął ręką. 

-- Och, zapro-vvaclzimy i w Pochlebach wspaniale 
stajnie. Wiesz, ja zakochałan1 się teraz w l{oniach. 1\uta 
są piękne, zvvłaszcza takie, jak nasze, ale one są już ba
nalne. I<.ażdy fabrykant, każdy clorobkievvicz, każdy bur
żuj i paskarz może mieć to san10. Nieprawdaż, Wah? 

-- Zavvsze to pani mówiłem, że piękne konie i ele
ganck:i ek:wipaż to szyk prawdziwy i o \viele vvytworniejszy, 
bo teraz mniej pospolity. 

- I bardziej vvygląda po pańsku, prawda Wah? 
Zebrzydowski uśmiechnął się blado i zagaił jakąś 

inną kwestję. Ale panna Róża 'vróciła do własnych pro
jektóvv. 

- Ach, 111uszę Wahowi pokazać dywany, które kupi
Jiśn1y z papą. Przepyszne, jeszcze piękniejsze niż te nasze, 
i firanki prześliczne, najdroższe i najpiękniejsze, jakie 
były w vVarszawie. 

- Zapewne oryginalne, brabanckie koronki, co? -
rzekł Edward ironicznie. 

I{toś przerwał im rozmowę, ale Zebrzydowski miał 
już tego dosyć. Odszedł. Podsunął się do niego jak:iś 
11ieznajo111y jego1n·0ŚĆ i, przedsta\viając się, rzekł ciekawie: 

- Pan pochodzi z Pochlebów, wszak tak? 
- Pochodzę z kresÓ\V. 
- N o, pośrednio. Rodzina Zebrzydo,vskich od bar-

dzo da,vnych czasów osiadła 'v Pochlebach. To są piękne 
strony i 'vyborne zien1ie. vVojna ich i1ie tknęła. Zapewne 
f->ochleby teraz k'vitną kulturą pod każdyn1 \vzg1ęden1. 

W ar n1ilczał. 
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- Posiada pan teren bardzo podatny do wprowadza
nia nie ~ylko ulepszeń rolniczych, lecz i do działań szero
ko społecznych. Za inał·o mamy ludzi, którzyby szczerze 
podejmovvali pracę na ten1 polu, u nas obecnie zaniedba
ną. I_)an zapewne na kresach działał szeroko„ pewno ia· 

tern i tu ... 
- 1"'am działały pieniądze, panie łaskawy ... 
- N o, tych panu chyba na Pochlebach nie zabra· 

knie. Zwłaszcza teraz ... 
Jegomość uśmiechnął się. 

-- Teraz może pan zaprząc do s\voich czynÓ\V olbrzy
mi n1otor, który inóże się stać vv rękach pańskich twór
czy1n. 

Zebrzydowski spojrzał wyzy"rająco -vv oczy oby'A~a
telo\vi. 

- Jak pan to rozumie ? 
- Bardzo prosto. Skoro pan bądź co bądź robi, po-

wiedzmy, odstępstwo od tradycji polskich no i swoich 
własnych, to jednakż·e może pan je za1nienić na zupełnie 
nowe i nowocześnie pojęte \Vartości. Może pan za ich 
pornocą stvvorzyć dużo, bardzn dużo w społeczeństwie. 
Mając takie atuty w ręku, można się znakomicie rehabili
tować wobec Ojczyzny i oddać jej w d'vójnasób to, co 
z jej źródeł czerpały obce dłonie. 

- Cóż to zno,vu za apostół? - myślał \Var, patrząc 
ze zdziwieniem na obywatela. 

A on ciągle tajemniczo uśmiechnięty, rzekl, biorąc 
Zebrzydo\vskiego pod rękę. 

- Wy tu \V Polsce strasznie mało robicie. Przyjecha 
łen1 nieda\vno z A1neryki. Oczy tamtych rodaków naszych 
skiero,vane są na Polskę. CzekamyJ jak się odrodzi Pol
ska, jak się rzetelnie zabiorą tu do pracy swobodnej, 
bez obostrzeń i pęt \Vroga. Polska to źrenica oka dla 
nas_. to nietylko Ojczyzna, za którą tęsknimy~ ale to 
serce nasze, którego tętna każdy z nas słucha z natęże
niem. Tak, jak każdy katolik słucha dzwonów częstochow
skich z nabożeńst\vem, tak iny słuchamy tego, co narn 
po,x:iecie teraz \V tych cudownie nam nadanych warunkach 
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bytu. Niech pan się nie gniewa, panie Zebrzydowski~ ale 
takie oclstępst,va, jak pańskie, nie odpowiadają zupelnie 
idealorr1, którym hołdować powinien każdy Polak. 

- Panie łaska,vy, pan zdaje rni się \Vkracza \V clzie
dzinę, do której nie dalem panu żadnych pra\v, - rzekł 
\\

7 ar porywczo. 
--- l~roó Boże, nie inan1 zamiaru ani pra\v, oczywiście, 

do ovvej dziedziny, jeśli ją traktujemy pry\vatnie. }\.le 
ja uj1nuję ją ze stano,visk:a ogólno-s1)oleczncg.o i dla
tego tvvierdzę_, że w odstępstvvie pańskiem \Vidzę ideał 
głębszy, nie zaś oparty na \Vłasnych pragnieniach. J(ron
goldy .. 'vyrośli na naszych pieniądzach i z naszych kry
nic czerpią s\voje olbrzyn1ie dochc\.rl ~- ·. ?:a tern pan, łącząc 
się z nimi_. powinien złoto zabrane J>olsce, oddać jej w 
przeróbce na pożyteczne czyny i na działalność szeroko 
zakreśloną. Niech pan nie zapomina, że jest Zebrzydo-vv
skjn1, kość z kości starej szlachty polskiej i jej tradycji. 
I)orobk~ie\viczo\vi \volno i1awet dostarczać Krongoldorn 
złota do kabzy, na użyvvanie własne, ale takiemu jak: pan. 
eh ut by po\vojennemu rozbitko\vi_, nie "'rolno, bo to hańba I 
Jeśli brać zloto l(rongoldó,v, to tylko na to, by je oddać 
podYvojone tan1, skąd było czerpane. Gdy pan tego 11ie 
uczyni, będzie to dług zaciągnięty ojczyźnie i niczem nie
splacony. I'aki dług jest zvvyklą kradzieżą. 

N ieznajon1y puścił ran1ię Wara i znikł \V tłun1ie. za
nj111 \\lar zdołał n1u od powiedzie{. Zebrzydowski, trzęsąc 
sit; z oburzenia, szukał nieznajon1ego, ale napróżn,o. Ni
g<lzj e go nie znalazł. 

----- Jakiś Z\Varj O\V an y, czy n1aniak ! - rzucił \\7 ar z] y. 
~-\le sło\va owego n1aniaka wryly się tak dalece 

'" rnózg· I~dwarda, że paczul się tu nagle jeszcze gorzej 
niż przedtem. 

lJ nikal I{óży, drażniło go \vszystko. 
- Co ja tu, psiakre\v, robię~ co ja tu robię do dja

bla? - i11óvvił sobie z pasje:}. i chcial uciekać wreszcie 
z tego przepychu, z pod tego blichtru. 

- l'zar jakiś rzucił na. 11111ic ten obcy, czy co u licha! 
Ja n 1 a n l przerabiać z 1 ot o I~ ro n g-o 1 d ó v~~ n a czy ny ? . . . ja 
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jesten1 dłużnikien1 ojczyzny? r~zdury ! Głupst\VO ! Jeste1n 
przede,vszystkie111 wierzycielen1 'vlasnego losu, który mnie 
obdarł bez litości. Niech n1i teraz vvróci choć w części 
ten dlug, bez którego jestem nędzarzen1 ... „Ale tal{ien1u, 
jak pan, choćby po,vojennen1u rozbitl<owi nie -vvolno" -
zadźv1ięczaJ y zno,vu w uszach \'7ara slo\va nieznajo1nego. 
„Jesteś Zcbrzydo\v.5ki) kość z kości starej szlachty pol
skie .i, tobie nie \Volno" ... 

:B~d,vard wściekał się, bo glos ten nie inilknął \V jeg·8 
duszy. Uczuł gorycz i zvvątpienie. Zły podszedł do bu
fetu i 'vychylił kilka kieliszkó'v koniak:u jeden po dru
gim. I<.ozjaśnilo inu się nieco w un1yśle, poczuł się lżej
szyn1, jakby ktoś ściągnął z niego ciężar nie\vidzialny, 
lecz oclczuvvany i n1ęcz~:cy nad wyraz. 

- Skończyć raz z ten1 narzeczeńst\vem. Ożenić się 
i niech s1:~ dzieje co chce! Inaczej z\varjuję i nie dojd~ 
z sob~t do ładu. 

]~~d \vard błąkal się po salonach roztargniony_, szu-
k ~ TT • • l , 1 • I h · 1 l l 1 • 1· • / ai =~ n11etow1cza.'.' <to re go \V ta„-.:1c 1 c v.r1 ac 1 ua1 n1!ec 
przy ::.:obie. \Vrócil do bufetu. Zno\vu coś \vypił. Sluchał 
obojętnie do\vcipó\v 1(rong1)lda i J>rzech,vał'ek jego. Zno· 
'vu stępiał na to) co go przed chvvilą draźnilo. \V jakimś 
zaciszny1T1 salonie ujrzał nagle svvoją sylvvetkę w dużen1 
lustrze. Stanął i dłonią po-Yviócll po g·ładl<o rozdzielonych 
z boku ciemnych 'vlosach. 1'warz jego sucha_. staranni~ 
'"yvo-olona bvla blada. J{ysv wvraziste szlachetne 'v rv· 

.1b ' „ „ „ ' -
sunku n1ialy \V sobie teraz za,vziętość. Oczy cien1no-szare) 
pron1ieniste, paliły się ognien1_, byl \V nich bunt i g·orącz
ko,va podnieta. N a ustach osiadł ironiczny uś1niech. 

\\'ar obciągnąl na sobie frak, strzepnął z klapy 
jakiś pyłek i jeszcze raz spojrzał sobie "~ ocz_y. 

- Co \Ve 111nie jest? Coś, co odczu\van1 YV sobie \Vy· 

raźnie, to san10 \Yidzę \V s \Vojej t\varzy, \V oczach, i nie 
wien1

1 
co to . . . N ie,vien1, czy to coś, co grozi n1nie, czy 

Róży? J esten1 bliski jakicg·oś przelon1u„ ale jakie i!"'& 
i czen1 to się skoó.czv u stu djablÓ\Y? 
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Zły odszedł od lustra, lecz nagle przystanq l. l)rzed 
nin1 był portret panny Róży. Acl1, te oczy! - ale to nie 
są oczy 1\.óży I Jakże one dzivvnie podobne do 1a1ntych, 
dziewczęcych, jedynych jakie widział v1 życiu. Jaka ona 
była urocza I Ech, marzenie, sen, bajka I 1""rzeba trafu, że 
ta realność jego, ku l{tórej szedł z przekonaniem, że ta 
jego l{onieczność życio\va) ta właśnie Róża ma tu oczy 
tamtej fantazji ... cudu, zjawiska. Czy to iron ja? 

\Va.::- zdener\vowany oderwał się od portretu i zno\vu. 
przecbociząc) ujrzał się Vl lustrze. 

_,,J(ość z kości starej szlachty polskiej ... nie zap~· 
n1inaj o tern'' - usłyszał słowa nieznajon1ego. 

Zaśn1iał się długo, chorobliwie. 
Zebrzydowski kość z kości starej szlachty polskiej). 

z l(rongoldóvvną... przedstawicielką nowej siły, finan
SO\vej ! Ha, to wina epok:i i mego losu. Ale, co n1i jest, 
psiakre\v ! co mi jest? Przesyt czy przejrzenie, czy koniak.'. 
czy \vpływ tych słów owego jegomościa. Dosyć I Idźmy 
do ludzi, do tłumu, skoro się \vchodzi w Ó\v tłum. 

Odszedł w głąb sali. 
Przesuwając się pomiędzy 111.nóst\vem osób, otacza

jących z obu stron długie stoły przeładovvane potra,vami, 
spostrzegł l(mietovvicza, który jadł sun1iennie, pił jeszcze 
lepiej i, nie tracąc przytem czasu, en1ablował niewiast~ 
z utlenionemi na żółto włosami i ogron1nym dekoltem, 
\Var przechodząc min10, nie dostrzeżony przez rozmawia
jących_, usłyszał przyciszone sło,va damy: 

- Suknia l(rongoldó,vny jest za strojna, jak dla pan
ny domo,vej. ,_1.\le Boże n1iły, skąd ona może znać się na 
takie h odcieniach to\varzyskich obyczajów_, taka sobie 
żydówka, której babka sprzeda\vała makagigi. Teraz stroj 
się bez miary i chce pokazać S\voje bogactwa \vszystkin1 
dokoła i to jej cel. 

- l\'1oże celem głównyn1 jest chęć oczarowania na
rzeczonego? Panna Róża bovviem jest bardzo świato\vą 
-Clsobą. 

- \\Tidzę, że już i pana oczaro\vała na ró,vni z paó.-
skim przyjacielern. 
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Kmieto\vicz przełknął kawałek jakiejś ryby i zapił 
dużym kielichem koniaku. 

- I)rzyzna pani, że jest bardzo piękna i efekto\vna„ 
- Jeszcze piękniejsze jej mil jony! Wszystko razen1 

burżuazja! - sarknęła dama. - l\!Iy szlachta znan1y 
się na tern doskonale, nieprawdaż? Pochodzę z kresów, 
z lJkrainy i dlatego jako ziemiankę całe to to\varzyst,vc 
razi mój smak i zmysł estetyczny. 

- I pani także miała inajątek na Ukrainie? -- spy· 
tał Kmieto,vicz z odcieniem lekkiej ironji. 

- Ogromne dobra! „Ą.le teraz niestety to \Vszystko ... 
- N o„ naturalnie, zabrali bolszewicy - dokończył 

Karol pospiesznie i skiero,val oczy na stół 'v poszukiwa
niu nowej zakąski. 

Dan1y ton jego nie dotknął vvcale. 
- Wie pan i ja poproszę o coś jeszcze, może n1ajo~ 

neza z homara i koniaku, ale najlepszej marki, bo 1ylko 
taki pijam... l\tler<;i ! Więc, 'vracając do naszej rozrr10,vy, 
nas, ziemian, szlachtę, "nie może cieszyć taki fakt, jak 
zaręczyny Zebrzydo\:vskiego. Przecież to wielki n1ezaljans. 
Jakkol\viek Zebrzydo\vski nie przedsta\via już partji w 
kraju, ale jednak ... 

- IVIoże jeszcze koniaku, łaska\va pani? Taki się 
robi tłok, że chyba lepiej przejdzie1ny dalej. 

I(mieto\vicz rozglądaJ się niespokojnie d·okoła. 
- l\ila pan słuszność, schowajmy się gdzie zacisznie]. 

Dobry po1r1ysl I 
-- Eee_, jeszcze coś przekąsirny --- bronił się Krnie

to\\-·icz. 
- l~oże. z1niłuj się nad naszen1i kresan1i i nie obcią

żaj ich \V opinji ludzkiej tak nadmiernie! - \Vestchnąl 
Zebrzydov~:ski, \Vznosząc oczy do góry. 

c· of n ą ł się i po c h \ vil i z 1 ap a ł z a r a 111 i<; I~ ro n g () 1 da 
dość obceso"·o. 

- Panie, jak się nazy\va ta kreso\va dama - ta pię
kność ob fi ta_. utleniona, ta \V czer\vonej aksan1itnej sukni, 
która rozn1a,via z n1ojn1 kolegą. 
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Krongold pokazal złote zęby \V uśn1iechu szerokin1 
i dobrodusznym. 

- Wiem, vviern) to pani Bębenko"\\T~ka. Przed wojną 
nazy\vała się popro.stu l~ęben. Ale ona wcale nie pochodzi 
z kresÓ\v, to jest może z kresów, he_. he, ale \Varszawskich, 
bo ona ma za rogatkami ogrody warzy,vne i dwie rzeźnie, 
odclziedziczy-ła to vv posagu po ojcu. l)orobila się bardzo 
na \vojnie, ma grube pieniądze w akcjach i \V brylantach. 
l\ląż jej un1ar1,· on inial porządny sklep. Teraz ona szuka 
drugiego n1ęża, ale on rnusi być arystokratą koniecznie. 
N o„ tymczasen1 to ona 1na kochanków, bardzo przen1y· 
słov.ra osoba. Ona panu pewno powiedziała, że pochodzi 
z lJkrainy i że miała duże dobra ziernskie? N o, to jej taki 
konik, ona lubi na nin1 galopo\vać przed tyrni, co jej nie 
znają. Z l 7krainy to ona miała tylko przed vvojną woły 
stepo,ve na rzeź, to wszystko,. co ją łączylo z kresa1ni, 
.Lt\jej, ona taka kreso,vianka) jak ja .Arab! ... i taka sama 
obszarniczka i szlachcianka jak ja szach per~kil i\kurat„ 
I-Ie, l1e ! Niech pan się nie śmiej;e, tak jest teraz na 
świecie l 

- A ten oto rnłodzieniec \vvstroionv J. ak \:V złvn1 to-
1 J .,I ' .; 

nie żurnal, kto to taki? 
- To także teraz obszarnik ze 'vschodnich kresów~ 

N o, on był lokajen1 u ksic1żąt ZarudziłłÓ\V. Ja wien1 r 
Później był \\·oźnym„ potern gdzieś \vyjechal, jakoś się 
dorobił i teraz pan! z~1czął ~ię stara( tu o bogatą pannę 
z przen1yslo\VCÓ\V. Panna się zakochała, już nie \Viele bra
ko,vało do ślubu. N o, ale ja \Vyvvęszy lern calą pra,vdę, a 
potem u samego księcja Zarudziłło byłen1. i\jaj, co iny 
się z księciem naśn1iali. N o. ale ja t(: panienkę ostrzegł. 

- że też pan przyjmuje u siebie takie podejrzane 
indv\vidua ! - wvbuchnął Ed\vard n1in10,voli. 

- ~ 

IZrongold napuszył się, zrobił 111inę zrezygno\vaną. 
- To samo za,vsze n1ówi n1i Rózia. „-\le trudno, taka 

epoka, drogi panie. „\by interes szedł! Pełne salony to 
duża reklama dla finansisty. 4~\ kin1 ja te salony, zapcham? 
1--Ie, he! .(-\jaj! ]"'eraz to pan co krok spotyka takich pseudv
n1agnatÓ\\. kresowych_, aż od nich gęsto i gł'ośno. Ten 
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co był przed \vojną ekonon1em, albo pisarzen1 gn1inny1n, 
teraz jest także zru jno\vanym obszarnikie1n i ten naj
głośniej o sobie krzyczy. Pra \vclziwi obszarnicy inagnaci 
siedzą cicho, czase1n w jednyn1 pokoju i mało kto 
nich vvie. Albo tak, jak: drogi pan narzekają ciągle 
na svvój los. i\ wie pan dlaczego? Bo in1 jeszcze dużo 
zostało. l(omu uie zostala nic zupełnie, ten nie narzeka. 

\Var zacisnął zęby. I~rongold poufale \Vziąl g·o pod 
rękę. Rzekł przyciszonym głosem: 

- Rozchodzi się wieść, że pan rna zan1iar sprzedać 
Pochleby. To chyba niepra-vvda? 

- Ani mi to w głowie! 
- Ja od razu \Viedzialen1, że to plotka. Przecie pan 

by o ten1 I~ózi po\viedział, a zresztą Pochleby mają si~ 
restauro\vać, czy tak? 

\\Tar zmarszczył brwi. 
- Nie mam na to pieniędzy. 
- Czy pan nie ma większego zmartwienia? N i ech 

pana o to gło,va nie boli. Zrobi się, co trzeba. --ra pańska 
Rózia to jest bardzo \vymagająca i ma gust. He, he I i lubi 
szeroko i po pańsku urządzać rezydencję. „Ąle Pochleby 
mają duży pałac? 

D 1' . l' - \\Or, nie pa.lac. 
- Duży d\vÓr to jest pałac. He, he, a jakby był za-

mek, to byłoby jeszcze lepiej. Ot taki zan1ek jak: w l(rążu 
u Pobogóvv. Powiem panu jeszcze coś. Słyszałem, że 
pan \Vłaśnie Krąż kupuje, bo Pobóg podobno zginął. 

-- l(to to panu po\viedział? - żywo spytał Zebrzy
do\vski. 

- ~Ió,,·ią głośno) że Pobóg zginął, a że pan l(rąż 
kupuje, to słyszalen1 tak~że. 

- I jedno i drugie jest niepra,vdą. Panią Pob·•
żvnę \vidziałen1 nie tak dawno. 
" IZrongold spocony ocierał gło\vę chustką. Podejrzli-

\vie popatrzał na \Vara. 
- Był pan ''" lT chaniach? 

Nie bylen1. ale si~ tan1 wvbiera1n. 
-- Poo coo? 
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Zebrzvdo\vski zmierzył bankiera spojrzeniem wynio
słen1. 

-- J akto poco? N ie rozun1ien1 takieg·o pytania -
odrzckl ostro. 

- Ajaj! czego pan taki delikatny? Jeżeli pan chce 
kupić l(rąż, to ja będę o to traktował, nie pa11. 

- Ani pan) ani ja! Krąż nie jest na sprzedanie i ... 
nie dla pana! 

- Dlaczego nie dla mnie? Co to jest? Zresztą pe,vno) 
że nie dla n1nie, bo dla Rózi i jej męża. 

- Nie radzę panu o tern mówić. Zastrzegan1 sobie! 
- Co to jest zastrzegam? - cisną-i się bankier 

rozdra1:.niony. - Jakie zastrzegam? Pan się z przeprr.t
szenicrn_ ząpo1nina. Co to jest? 

Włożył ręce \V kieszenie. 
- -- Ja jak zechcę to za swoje pieniądze kupię dla 

Rózi cu mi się podoba. Pan 'vi? Ona n1usi nTieć piękne 
ramy dla swojej pięl{nej osoby_, ona godna króle\vskicłt 
zamkcn\·, pan wi? 

- I(up jej pan I)oczdam albo Carskie Sioło, poz\va:
lan1 ! ale o Krążu radzę vvięcej nie wspon1inać nig·dy i ni
komu i tak:i projekt bez\vstydny wyrzucić z gło\vy. I 
chociaż panu nie podoba się słowo zastrzegam, to jednak
że jeszcze raz zastrzegam i to kategorycznie, aby nie
wczesny pon1ysł l{rąża został unicestwiony. Proszę! 

\Var sl{inął niedbale głową l(rongoldowi i odszedł 
wzburzonv . 

.; 

- Tego tylko bral{O\Va·ło, żeby tal<a plotka idjotyczna 
dosięgł'a do LT cha{1 i do niej syknął \VŚciekly przez 
zaciśnięte zęb \'. 

IZrongold„ patrzał chwilę na odcl1odząceg.o \VaraJ 
czerwony i zły. Sapał i obcierał pot, który ro sil n1u czoł@ 
szczodrze i kilku strumienian1i spłyvvał na szty\vny koł
nierz koszuli. 

- Ajej ! roztapiam się na n1aslo, czy co? To te k·•
niaki, te, te wina! Uf jak tu gorąco. 

Bankier poszedł do S\vego gabinetu i tam \vloży"r.szy 
ręce \V k:ieszenie, wyprostował się, zrobił dun111ą n1in~„ 
nadął się i \vyrzucił z ust krótkie, dobitne: 
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- Proszę! 
i\.. po ch,vili za raz o ton niżej: 
- Proszę! 
- Jak on to pięknie po,vieclzial ! C)ch, och, to bylo 

po,viedziane po pańsku! 
Do gabinetu "'eszła panna l{óża. Zdumiała na widok . 

OJ Ca. 
- Co papie? () czerr1 papa rozmawiał z Waren1? 

\Var byl strasznie \Vzburzony. Pożegnał mnie sucho_, bez 
żadnych wyjaśnień. Opuścił już nasz don1., teraz, pod
czas balu. l~adny narzeczony! to skandal I to okropne! Roz
pędzilabyn1 \vszystkich ze złości. Wyjechać podczas balu? 
()eh! 

- \Vyjechał?? N o, on jest \varjat ! 
I(rongolcl strapiony podszedl do córki i chciał ją 

ują{- pod brodę, ale cofnęła się oburzona. 
- l~óziu_. on \vróci. Ja ci to inówię, Rózieczko, że on 

wróci! No, on jest trochę narwany, on jest vvielki pani 
a potem te koniaki, te \vi.na ... i\ jej ! 

---- Niech papa nic zyvala na vvina. W ar umie pić 
i ma dobrą glowę. () czen1 papa z nim n1Ó\vil? Chcę \vie
dzieć ! - \volała panna gor~czko\vo. 

l(rongolcl opo\viedział roznTO\vę. Róża słuchala, sie
dząc na fotelu z założonemi na l{o]anach rękami. Oczy 
jej rzucały blyska'Yvice. Patrzyła na ojca zdziwiona. 

- Skąd papie przyszedł do gło,vy J(rąż? 
- l{zuciłen1 inu tę 111yśl, bo to \vspaniały zamek, sta-

rożytny, ty takie lubisz... a ponie,vaż Pobóg pewn10 

zginął, skoro dotąd nie \Yrócił. 
- l\Ia przecież żonę i dzieci, zresztą to n1ajątek ro

dzinnv . 
./ 

\\7 zruszyła ran1ionan1i ostentacyjnie. 
-- Czy papa \Vie, co ten dziYvaczny pon1ysł n1oże \Vy

\volać? 
l(rongold przestraszył się. 
-- Co takiego? 

że V\1 ar pojedzie do U chai1. 
- Do l T chań? no to co zlego? N ie rozun1ien1 ! 
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- Papa zapomniał, że on się kochał \V Pobożynie. 
Papa mnie kiedyś sam o tern mÓ\vil 'v formie niejako 

• • ostrzezen1a. 
- l\1oja Rózieczko, ty ini powiedz jedno, czy Pobo

żyna to panna na 'vydaniu i czy ona inu wniesie twoje 
miljardy? 

- Papa zawsze swoje, a ty1nczasem Wara nie 1nożna 
rozdraźniać, bo on dziś jest narzeczonym, a jutro go n1oże 
nie być. 

- A co będzie robił? Ajej. Wstydź się tak inówić, 
Róziu. A gdzie twoja piękność, twój posag, t\vój spryt? 
Ach ja ciebie nie poznaję. I poco to \Vszystko) kiedy 
on 'vrócil On dumny, on wielki pan, on· sobie nerwowy 
i kapryśny, bo jemu to do jego tonu potrzebne. Ale on 
nie jest głupi i dlatego ja ci to mówię, że on wróci! A ty 
wtedy jemu pokaż minę zagniewaną i ty bądź dumna i ty 
bądź kapryśna, niech on ciebie przeprasza_, bardzo prze
prasza. Proszę l 

l(rongold po,viedział ostatnie slovvo naśladując Wara. 
Panna Róża spojrzała na drz\vi,, potem na ojca. 
- Czy kto stukał? 
- Nie, albo ce? 
- Bo myślałan1) że papa kogoś \Vzywa. 
l(rongold z1nieszał się. St\vierclzil z przykrością, że 

nie \vystudjowal należycie tonu Wara przy vvymawianiu 
teg·o słowa. 

Panna Róża vvróciła na salę zgnębiona. U dawała 
swo~odę i wesołość, lecz jej się to niezbyt powiodło. 

Zebrzydo\vski nie wrócił. Kmietowicz wkrótce podą
żvl za nin1. „ 

Nazajutrz rano panna 1-\óża otrzymala \vspaniale 
kwiaty i cukry z listen1 Wara. Przepraszał ją, że na
glony pilnemi sprawami wyjeżdża do Małopolski na parę 
tygodni. 

1~anna poszarpała list \V strzępy, patrząc na kwiaty, 
miał a złowrogi błysk w oczach. Usta były zacięte z gnie-. 
wem i goryczą. 
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Krongold trochę spłoszony patrzał także na kwiaty„ 
ale zupełnie inaczej. Wreszcie rzekł: 

- Piękne, ale jakje drogie. Ajej ! skąd on ma jeszcze 
na to \Vszystko? Bristol, nowe auto, teatry i ciągle te pre· 
~nta,, co się tylko zjadają i więdną. Jak wy się prędko 
nie pobierzecie, to Pochleby zamienią się całe w kwiaty 
i cul.óerki. On ma wiatr w głowie ten War I 

.A. po chwili: 

--- Ale on jest \vielki pan ... i ... Gn 'vróci ! Ja wim I 



\\7 ar Zebrzydowski, jadąc do S~cin z l(arolen1 Kn1ie
t0\viczen1) ugrzązł· w l(rako\vie. N amo,vy kolegi, by je
chał do niego na wieś, spełzły na niczen1. 

- Nie, mój drogi - odrzekł vVar - przen1ó,vił d,~ 
rnnie KrakÓ\V. Oddycha1n tu. l\1uszę się napić tego ne
ktaru, który tu płynie z każdego drzewa na plantach i jest 
\V powietrzu. 1\1uszę nasłuchać: się nokturnów, które mi 
tu grają w murach Wawelu i łagodzą ini n·erwy. 

Zebrzydowski pozostał w I<.rak·ovvie, Kmietowicz roz
goryczony -vvyjechał. War błąkał się po inieście i okoli
cach, przesiadywał w muzeach i sam z sobą nie n1ógł dać 
sobie rady. Czuł się ch-vvilami zażenowany swoin1 postęp
kie111 \Vobec panny Róży, ale gniew na Krongolda uniósł 
go tak cholerycznie, że wyjechal z Warszawy bez zasta
nowienia i dopiero \V l{rakowie otrzeź,viał. N ie czynił 
sobie wyrzutów, ale żal mu było panny l{óży. 

- Igram z nią jak kot z myszą. Po,vinna n1i dać 
kosza! 

\Var rozczulił się na -vvspomnienie narzeczonej, p·o
n1in10 to jednak odczuwał w sobie jakiś novvy pęd do nie
znanych, a pociągających go wrażeń. Nie potrafił skry
stalizować ich, lecz bylo w nim pragnienie czegoś in
r~cgu, czegoś; co je.st poza sferą jego wyobraźni, co nie 
da\vało się uchwycić realnie. Właśnie ta Ś\viadomość dzi
\vacznych odczuć drażniła go niesłychanie. W obecnem 
stadjun1 jego newrozy, prawie życzyłby sobie, aby panna 
l\.óża zerwała z nin1, by uzyskać znowu swobodę dla swej 
rozszalałej fantazji. Pe\vr1ego ranka siedział na plantach 
\V cichej alei pod k\vitnącymi kasztanami, bezradny wo
bec \vlasnej psychiki. \Vtem usłyszał' szybkie kroki i ostry 
eneri"iczny gł'os kobiecy; 
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--- War Zebrzydo\Yski ! (~uciu, patrz, przecie to War 
przed nan1i. 'fy ubolewasz nad nin1, a on tu sobie marzy. 

- W ar! Dzie6 dobry I 
Zebrzydowski powstał z ła,vki na po,vitanie wujo

st\va ~\lohv6skich. 
- Cóż ty jesteś w I(rakowie, a 111y nic o ten1 nic 

wiemy? N·o, drogi chłopcze, to już za wiele z twej striony 
impertynencji. 

- Ciocia \Vybaczy_, ale jestern taki jakiś ... 
Hrabina Okta\vja Z\Vróciła się zno,vu do męża z in1-

petcm: 
- l\Jó\viłeś, Guciu, że on zapędzony w tych swoich 

niedorzecznych projektach, a oto masz 1 Oto cały War l 
Zan1iast przy narzeczonej, on siedzi na plantach i na \vet 
nas nic poznał i nie zauvvażył. 

Slowa te wy\vołały uśrr1iech na twarzy Wara.~ zre.~;ztą 
na san1 \vidok hrabiny trudno było zachować powagę. 

\Vielka i rubaszna, ubrana była w n1ęski kapelusz 
filco1vy, 'vłożony na bakier, gun1owe palto nieokreślo
nego koloru było dużo krótsze niż suknia, buciki znoszone 
i duże) jak męskie ka1nasze, 'v ręku og·ron1na laska za
gięta. z psią gło\vą na zakończeniu. Twarz czerwona., 
czerst,va, roześmiana_, 'v n1ałych siwych oczach błyskała 
cieka \vość. 

- Kiedyż t\vój ślub? 
-- N ie \viern_, ciociu. 1"'y1nczasern nie 111ówn1y o tein. 
-- Ylasz tobie! Gdzie 111ieszkasz? 
- - \Ve Francuskim hotelu. :rviiałen1 jechać do Sęcin. 
- l\'1óvvisz, jakby o Paryżu. Cóż to za Sęciny? 
- iv1ajątek kolegi mego~ l(n1ietovvicza, pod StryjenL 
- Cóż za pornysł ! K.to jeździ do Stryja I Czy nie le-

pie] do 'vuja? - zgorszył się hrabia. -- Cóż cię do tych 
stryjo\Yskich Sęcin pędziło z Warszawy? 

- Chimera! 
- Oto to! Lubię, \Var, gdy jesteś szczery - rzekła 

hrabina. - Wolę, żeby chitnera nosiła cię zno\vu po ca
łym świecie,, niż żebyś popchnięty przez nią wdepną l ... 

- Oktawciu, nic kończ, on tego nie lubi słuchać. 
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- No, to może już otrząsnąłeś si~ z nieszczęsn.ych 
zamysłów? 

--- Powtarzam: nie mówmy o tern. 
- Przeczuwam wik.torję naszych tradycji i instynktu 

naszej rasy. Daj rękę, War. 
- Trochę, wuju, przedwcześnie. 
- Kwaśny masz uśmiech. W każdym razie przema· 

wia już w tobie Zebrzydowski, to już bardzo wiele I 
-- W obecnej ch\vili przemawia do innie tylko Kra· 

kÓ\'/. Prz,ebywam często na Wawelu, gdzie ini tak dobrze. 
- A czy nie pokazał ci się czasem duch Mikołaja 

Zebrzydo\vskiego, rokoszanina? albo Zygn1unta III-go? 
l\1oże cię ostrzegli, że wszelkie rol{osze l{ończą się za,vsze 
Guzowem, vel guzem. Twój rokosz przeciw tradycjon1 
polskim i rodowy1n miałby ten sam finish. Tw,ojie pro
jekty małżeńskie to także guz. żadne kon1promisy pra
ktyczne, żadne tolerancje światowe nie ułaskawiłyby cie
bie w twojej własnej duszy. Dixi! Chodźmy, bo patrz: 
ciotka grzmi naprzód aż się planty chwieją w posadach. 
Ma dziś, U\vażasz, cercle polityczny, ale że same niewiasty, 
zaten1 b,ezpieczny, ma zebranie społeczne i jeszcze ta1n 
jaki,eś posiedzenie nadzwyczajne. Kobieta dostała paro
ksyzn1u społecznego, bo nerw już dawno pękł od napięcia. 
Szczęście, że nie man1y dzieci, bo na lazzaronów by po,vy
rastały. Mohyńsl{i lazzaronem I wyobraź sobie I No, ale, 
War, jesteśn1y sami, povviedz prawdę. Puściłeś w trąbę, 
czy ciebie puszczono? bo vviesz, że masz n1inę. 

- żadna z tych ewentualności nie zaszła. J esten1 
zaręczony bez zmian. 

- A, do licha I N o i dano ci urlop do tych Sęcin, 
czy Stryjów? 

-- Poróżnile1n się z papą ... 
-- O . . . o ... fe I Rozumiem. Dałeś nura, czy zrobi-

bileś tylko giest? l(tóż kogo będzie przepraszał? że 
nie ty, jestem pe,vny. 

- lVlyślę właśnie wracać i raz i1areszcie skoóczyć 
tę aferę. 

- Aa! .A_ferą nazywasz? To już, tego owego, dobry 
znak! 
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- Wuj mnie łapie za słowal 
- Już nie będę. Idźmy na śniadanie. 

Szli 'v milczeniu. Hrabia Mohyński z·erkał ukosem na 
Wara. 

- A vviesz, zrobisz tu jeszcze komuś niesp1odziankę. 
Jest w l(rakowie twoja matka. i\Iieszka u nas. Skarżyła 
się vvielce na ciebie, że jej nie odwiedzasz podobno, czy 
też bardzo rzadko. 

W ar milczał. 
- Czy nie przedstawiałeś matce narzeczonej? 
- Nie. 
- Dlaczego? 
- Zastrzeżone miałem wyraźnie. 
- Przez kogo? 
- Przez inan1ę. 
- To dzi\vne, bo 1narna się i na to skarżyła. 
- J\1ama posiada wogóle krótką pamięć. Mamie za· 

leżało na tern głóvvnie, żeby Róża nie zobaczyła skromne
go inieszkania na Wilczej. Gdyby mama miała dawne 
apartan1enta, pe,vno wtedy ta sama sprawa wzięłaby 
zupełni,e inny obrót. 

- Jednakże trzeba przyznać, że nie odrodziliście ~i~ 
od siebie, bo i ty nda\vniejszy", nie miałbyś za narzeczoną. 
panny I<.rongold. 

Gdy znaleźli się vv mieszkaniu Mohyńskich, Zebrzy· 
do\vski, nabrał hum·oru. l'viieszkanie i ciotka „Kalendarz'' 
przypon1niały mu dawne czasy, dawne n1orały i dawne: 
\Varunki życia. Pani Zebrzydowska byla kapryśna, do
g·ad yvvrała synowi, ale on to brał lekko, nie przejn1ując 
się. Intereso,vała go bardziej ciotka, l{tÓra zdążyła mu 
już przypomnieć da,vne i obecne jego wady. Tyradę zaś 
swoją zak~ończyła słowami: 

- Ale po1nirno vvszystko, co się tam da o tobie powie
dzieć, trzeba ciebie lubić. Jesteś bardzo miły chłopiec! 

- Ciociu, a ile ja napra,vdę mam lat? 
- Trzydzieści pięć skończonych. Najwyższy czas, że-

byś sie ustatkował. 
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- War ma d\vadzieścia dziewięć, n'oubliez pas, s'il 
vous plait - zaprzeczyla k\vaśno pani Zebrzydowska. 

- St\vierdzan1 najuroczyściej, że War ma trzydzieści 
i dwa lata - dodał hrabia z powagą. 

- Ty tam dużo vviesz ! Tobie się talcże często wydaje 
ż.e masz d\vadzieścia lat! - ofuknęła męża hrabina. 

- Pardon, nie "\Vma\viaj vve mnie defektów kobie
cych. 

- Ależ, wuju, to wielka pochwała dla wuja! Czego i 
si~ obrażać? - vvtrącił War żartobliwie. 

- N ie cierpię odn1ladzania się, a zvvłaszcza rnęż
czyzn, bo to pierwszy krok do idj.otyzn1u - wołała zape
rzona hrabina. - Obja\v taki u mężczyzn dowodzi roz
mięk:czenia mózgu, jeżeli nie herrnafrodytyzmu. 

- Ojoj I Horrendun1 ! - zatykał uszy hrabia August. 
- Przy cioteczce, wątpię, czy kto odważy się odmło-

dzić - śmiał się War. 
- N o, ale za jej przykJade1n nikt nie pójdzie, za to 

ręcz~ - odrzekł hrabia. - Przecie Oktawcia ma co ty
dzień o l{ilka lat więcej, żeby tak policzyć, to już tam 
z górą setka! Niema, U\vażasz) takich czasów, którychby 
ciotka nie pamiętała. Jakżeby na przykład dzisiejsze ko
biety ... 

- Dzisiejsze kobiety? - krzyknęła hrabina. - Prze
povvia<lam wam, że za kilka lat nie będzie ani jednej ko
biety urodzonej \Vogóle przed 'vojną, wszystkie już będą 
po\vojenne, a o wojnie europejskiej będą słuchały tak
samo, jak o \vyprawie Napoleona do :rvloskwy. Gdyby 
nie te twoje narwane projekty, War, mógłbyś ożenić 
si~ bardzo dobrze. Mam dla ciebie partję jedyną. 

- Oho, pevvnie jaka odwieczna panna, alb·o archai
czna v1dowa, której ciocia powierzyłaby moje szaławilstvvo 
\V opiekę. Albo jej posag oddałaby w moje ręce z konie
cznyn1 dodatkiem samej narzeczonej, co najmniej z epoki 
jurajskiej. Czy tai{? 

- Ależ W ar, nie doceniasz zalet dzisiejszych, choćby 
najstarszych epuzerek, które con amore grają rolę p·od
lotkóvv z dobrą miną i naiwną wiarą, że się je bierze 
na serjo - wtrącił Mohyfiski. 
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- Owszem, wuju, znam takie stare podloty, ale siĘ 
na nie nie wezmę, nawet przez miłość dla cioci Oktawy~ 

- Bądź spokojny, ta_, którą tobie w myśli przezna
czałam, może rywalizować z wiosną, a choćby i posta
rzała, koczkodanem nigdy nie zosta11ie. Za dobrze ma 
w głowie. 

- Pewnie studentka - podchwycił hrabia, podno
sząc do góry wskazujący palec. 

- Jesteś, Guciu, domyślny. Studentka, z tych, które 
studjują naprawdę i poważnie naukę, nie zatracając przy
tem swojej kobiecości i nie pozując na mężczyzn. Kasia 
Zahojska pracuje na politechnice rzetelnie i wytr\1vale, 
dąży do swego celu, którym nie jest zdobycie męża, lecz 
otrzymanie dyplo1nu. Nie boczy się od mężczyzn, ale 
i nie leci na łatwe flirty. Czarem swoin1 zjednywa ludzj 
i nie udaje savvantki. Taką dla ciebie wymarzyłan1 za . 
zonę. 

- Szkoda tylko, że l(asia Zahojska nie myśli jeszcze 
o mężu, a \Var Zebrzydowski o Kasi Zahojskiej - rzekJ 
sentencjonalnie hrabia. 

- A nadewszystko szkoda - dodał War - że owa 
Kasia i1ie chciałaby napewno takiego jak ja szałaputy, 
wykolejeńca. 

- To n1i się podoba - zawołał hrabia, klasnąwszy 
w ręce. - Trzeba mieć w sobie prawdzivvą rasę, żeby 
tak powiedzieć. 

- Widzę, że jeszcze nie jesteś zarażony dzisiejszą 
epidemją powojenną - rzek.la pani Oktawja. 

- Jakaż to epidemja? 
- Przeciążenie fijolka111i, inój drogi. Bardzo poety· 

czne przeciążenie, pra\vda? Jestto choroba mózgu. Fijołki 
różne zapuszczają svve korzenie w słoje mózgowe zara
żonycl1, poczem rozrastają się w potężne fij.oly, któr~ 
w rózne zbaczają kierunki. Rezultaty tej epide111ji widzi 
się teraz zbyt często. Właściwością tej choroby jest \Vyol
brzymianie wszy~tkiego, co się tyczy siebie, a z1nniejsza
nie tego samego u innych. Stąd inamy genjuszóvv we 
\vłasne1n przekonaniu, cale n1nóstwo, fikcyjnych wielkości, 
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pod każdym względem, jeszcze więcej, piękności we włas
nem mniemaniu, to u kobiet. l(ażdy teraz sam się korio
nuje i obraża się nadzwyczajnie, gdy kto w jego kozionę 
śmie wątpić. Ale sam z satysfakcją zdziera taką samą 
koronę z głovvy bliźniego, bo to także jeden z sympto-
1natów tej choroby, niestety bardzo zal{aźnej. Bakcyl jej 
połyka się łatwo i w krótkich abcugach fi joł gotowy I 
1~ aj częściej roz,vija się on. w l{ierunku zarozumiaJośc:i 
i świetnego pojęcia o sobie, tak u mężczyzn jak i u 
kobiet. 

- Ach - zawołał hrabia z rezygnacją - i ja go w 
sobie hoduję i u ciebie, Oktawciu, dobrze szuk~ając, znaj
dzie się. 

- Nie przeczę, tylko mój jest inny. 
- Twój zboczył na społeczność i jeszcze tan1 na 

coś. Mój nie miał poprostu, nieborak, pola do roz\V,Jju. 
I)rzycięli n1u. rogi, zdjęli dziewięć pałek: z kor1ony, w któ
rej się urodził, więc usycha. Cóż robić I Przynaj1nniej 
rozmaitość w życiu jest. Ten zaś epidemiczny fijołek u 
\Vara zbacza w kierunku l(rongoldów. Co zaś do l(asi 
Zahojskiej, to Ol{tavvcia imponuje mi pomysłow·ością, 
bo to istotnie l{apitalna dziewczyna I 

- Czy ona pochodzi z Kromiłowa? - spytała kwaś· 
no pani Beata. · 

- I<:romiló'v należy do nich. Ale ona nie chce być 
panną na wydaniu i wzięła się do pracy samodzielnej. 
Zahojscy wzruszają ramionami, ale Kasia ho, ho, Kasia 
jest \Vytrwała. Studjuje architekturę i jestem pewna, że 
będzie inżynierem solidnym. To kobieta I 

- J\foże miłość i małżeńst'1vo będzie pojm.owała tak· 
że architel{tonicznie? - spytał W ar. 

- N o, że pewne niedobory w głowie męża odrazu 
spostrzeże, to fal{t - zaśmiał się hrabia. 

- Wolę tedy nie być kon1pro1nito\vany w oczach 
'vłasnej żony. 

- Czy byłeś da\vno, War, w Pochlebach. 
- Od jesieni nie byłem ta1n \vcale. 
- Wiesz, jak to nazwać takie niedbalstwo? 
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- Wiem, ciociu, niestety, ale nie inam sił jechać tam 
i uprzytomnić sobie po raz miljonowy, ż·e to nie Hłowa
tyn. 

-- To zdaje się twoja własna l{ieszeń uprzytamnia ci 
codzień, ale gdybyś pracował, gdybyś na jękach nie 
spęd.zal czasu, lecz pomyślał o tern, że nowa epoka 'vyma
ga novvych warunk:ów życia, \Vtedy napewno vvszystko by· 
łoby inaczej i nie wprowadzałbyś do rodziny panny Kron
gold. 

- To także nowy element ciociu. Stosuję się właśnie 
do epokL 

- Nikt z nas nie umie się jeszcze do niej przysto
sować! a tyn-iczasem ona idzi,e ku na1n coraz bezwzględ· 
niej i musimy inieć odwagę, by spojrzeć jej prosto w 
oblicze, nieulęknionym wzrokien1. Trzeba się wziąi~ do 
pracy, zakasać rękawy i rzetelnie pracować, a "\Vtedy ta 
no-vva epoka nas nie przestraszy. 

- Fi donc ! zakasać ręl{a1Ny, to ok:ropne l -- ję
knęła pani Zebrzydowsl{a. 

- A tak! - 'volala lVIohyńsk.a zaperzona - zaka
sać ręl{av1y w znaczeniu wyrzeczenia się dawnych inrzonek„ 
Ten, kto się do dzisiejszych warunków życia przystosuje 
i dzieci wychowa 'v tym duchu, ten będzie żył. Ale ten> 
k:to cały czas inarnuje na oglądanie manicure, na 'vzdy
chanie i próżne żale, ten w końcu nie będzie miał o oo 
zaczepić uróżo~1anych paznokci i zginie l Znan1 takich 
gogusiów, wychovvanych na jaśnie paniczó-vv, bez żad
nych do tego praw, socjaln:o-sp1ołecznych, ani rodowych 
i bez gwarancji, że zostaną na cale życie jaśnie panami. 
·Teraz, po -vvojnie, zdarza się to nader często. Niechby byli 
inteligentami dużej miary, 'vybitnymi ludźmi, lecz bez 
niemądrych pretensji, bo wtedy stają się zabawnymi pół
głó,vkami i rozparzeńcami. 

- Zwłaszcza jest to zabawnem w państwie, którego 
ustrój socjalny dąży do czego innego. Ale to i smutne za
razern - rzekł Jviohvński. „ 

- Ja zginę nape\vno, pomimo, że miale1n wszelkię 
pra\va i gwarancje~ 'vynikające z mego stano,viska spo· 
lecznego i rodo,vego; i pomimo, że nie różuję sobie 
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paznokci. A.le zakasać ręlca\vÓw do pracy nie potraJię róv.-
nież - rzekł War. --.. Chcę życia, 11ie zaś mitręgi i usta
\Vicznego liczenia się ze wszystkiem. 

Hrabina Oktavvja z\vróciła się do pani Beaty. 
- Widzisz, jakiego masz nieodrodnego synka? AL: 

skończyło się użyv.ranie życia, w znaczeniu próżniact\va, 
trzeba je teraz użyvvać pod znal{iem pracy. Samo urą
ganie na czasy dzisiejsze nie vvpłynie na zmianę naszej sy
tuacji, przeciwnie pogorszy ją, a nas ośmieszy. Starajn1/ 
się, by nas w s.połeczeństwie brano poważnie. N a cały 
ustrój obecnej Polski nie można tyll{o sarkać i na \vszyst
ko ,patrzeć pod vvłasnym l{ątern widzenia. 

Zaległa cisza. Hrabina sapała z oburzenia, 3zyjąc 
coś zamaszyście. Pani Beata siedziała wtulona w róg k:a
napk.i, bezradna, wzbudzająca wspólczucie samym w·yglą
dem osoby, z której została tylko estetyczna powłol<,a, 
lecz w której jedyny blask złota i próżności zgasł i spo
pielał. Hrabia August, z rękoma na piersiach, zapatrzyl 
się gdzieś daleko przed siebie, jakby vvywołując da·\ivn·~' 
\vizje i dziwiąc się, że one jednak zbladły nieco. I dzivvi.I 
się, że nie pozostawiły one w jeg10 duszy tego piękna, 
któreby teraz rozjaśniało go i dodawało mu n1ocy. Zo
stała po przeszłości jakaś pustka i żal ni,ewiedzieć do 
kogo skierowany, ż·e całe życie nie poznsta,vilo po sobi~~~ 
nic \Vięcej nad tę wizję błyszczącą, która rozwiewa się. 
bo żadnej nie zawiera w sobie treści. 

- ~eh tak -- westchnął - skończyło się wszystko 
dla nas starych. N avvet i wspomnienia jakieś jało\ve, tego 
owego I... Ale n1lodzi, tacy jak ty, War, povvinniści<:_\ 
istotnie budować jakieś, uważasz, gmachy, któreby nię 
byly pałacan1i na lodzie, ale gmacl1ami niezvvalczonyr_ 1i 
przez żaden kataklizn1 vvojny, czy starości. Ok:tawcia n1a 
rację l Nasza przeszłość to nasz pomnik. Ale gdy nie zo
staje po nas nic, jeno gruzy, lotny piach jedynie, vvtedy, 
wiesz, tak jakoś głupio w duszy, że czlo,viek przyz\vycz..1-
jony do tego, iż za\vsze na kogoś zwala swoje czyny, zvvala 
je teraz na Boga, za to, że żyje się tylko raz, niestet·,: ~ 

War ocknął się z zadumy. 
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- To jednak: wuj jest żywotny, bo mnie już dzi3iejsze 
życie cięży i dokucza... i gdyby miało być takie do 
końca, nie wytr\vałbym. A co tam po mnie zostanie? I Ni~ 
może zostać pon1nik, gdy jest już ruina! . 

- Oto macie! - krzyknęła hrabina. - Tal{ mówi 
młody człowiek, do k:tórego życie uśn1iecl1a się i wyciąga 
ramiona i do czynu 'vzywa. Zamiast iść za jego głosem; 
on stworzył sobie błędny ogień i myśli, że ujarzmił wiel
l{i los, który jest nicz,em vvięcej, jak: tylko złotym bałwa
nem. 

- Ciociu, n1ożeby trochę mniej 
- Po,viedziałabyrr1 ci jeszcze 

warto. 

silnie. 
dosadniej, ale 

. 
nie 

- Co ja n1an1 naprawdę robić, ciociu, ze swoją 
osobą. Rąk zakasywać nie umiem, więc oo? 

- Jeśli nie chcesz gospodarować, mógłbyś się za· 
jąć jakimś czynem społecznym. Tak vviele otwiera się te
raz placówek w tej dziedzinie. Masz wykształcenie, inte· 
ligencję i gdybyś chciał, 1nógłbyś się stać pożyteczny11l. 
l\ 1larzyłeś dawniej o karjerze dyplomatycznej. Czemuż te
raz nie \vprowadzasz 'v czyn choćby tych n1arzeń? 

- Niemam pieniędzy! 
- Zavvsze ta san1a śpiewka I N a staranie się o l(ron-

goldównę pieniądze jednakże były. Jesteś znudzony i roz
kapryszony jak histeryczka. San1 nie wiesz, czego cl1cesz 
i do czego zmicrzasi;. J 

- Cioteczko, poL.wól mi na ten jedyny zbyte}{ jaki mi 
pozostał po wszystkich moich dawnycl1 swobodacl1. 

- Dawniej byłeś innym i sam 'viesz o tern. Pon1in10 
\Vszystkich twoich szaleństw, n1iałeś energję, a często bar
dzo dobre pomysły, byleś czynny i żywotny. 

- Bo miałem pieniądze. 
- Et! daj pokój. Zawsze mówię to sa1110, że ty, 

War, dawno powinieneś być żonatym i 1nieć dzieci. ::\loże
byś wtedy poważniej n1yślal - rzekła hrabina. 

- Właśnie, \V myśl życzeń cioteczki żenię się z pan· 
ną Różą. 

- 104 -



POWOJENNI 

- Nie widzę jej w twojej perspekty,viel Gdyby ta 
panna potrafiła i:;totnie zatrzymać cię przy sobie i ustat
kować, zyskałaby nawet mój szacunek. Ileż ta twoja Re
beka ma lat? 

War wybuchnął śmiechem, zawtóro,vał inu hrabia 
serdecznie. 

- że też ciocia choć raz mnie się o to pyta? U szo1n 
nie vvierzę ! 

- Zdarzyło się to po raz pierwszy od czasu, jak 
z sobą żyjemy, to znaczy mniej więcej od zburzenia Troi I 
- wołał rviohyński. 

- A jeśli powiem, że l~óża ma dwadzieścia trzy, czy 
ciocia uwierzy? 

- Dajcie mi spokój, śmiejcie się dalej! 

Pani Zebrzydowsl{a zaczęła wypytywać syna o posag 
Krongoldówny. War umyślnie przejaskrawiał bogactwa 
narzeczon·ej, a uśmiechał się przytem do wuja porozurnie
vvawczo. Oni obaj i pani Oktawja zauważyli łatvvo, że 
pani Zebrzydovvska łagodnieje pod wpłyvvem opowiadania 
syna i że ją małżeństwo jego nie przeraża. Hrabina 
rzucała się na to oburzona) hrabia f\ugust po swoje1nu 
pokpiwał, ale pani Beata zaczęła już robić projekty. 
\Vięc: pojadą razem zagranicę, ach tak dawno już nie 
przestąpiła progu tego więzienia, \V jakiem zmuszona 
jest żyć od czasu vvybuchu wojny. Ostatecznie rzecz pro
sta, że War n1ógłby się ożenić lepiej, ale) inon Dieu, 
czasy się zmieniły tak niepojęcie, że stosownie do nicl1 on 
robi jeszcze karjerę, przynajmniej finanso,vo. O ile L-;a~ 
panna l~óża jest pięl{na, tedy War będzie miał i to za
dowolenie. Co zaś do reprezentacji rodu, to ona zawsze 
sluży s\voją osobą jako matka w domu mlodego małżeń
s t\va. Dzieją się różne skandale na dworach europejskich; 
arcyksiążęta żenili się z aktorkami nawet, a wszakże l(ron
goldó,vna ma majątek ogromny, co już znaczy bardz·o 
'viele i co ip~ daje prerogatywy zupełne do należenia do 
to\varzystwa .•• 

"' 
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Pani Beata żywo zainteresowa~1a się tern, gdzie za-· 
mieszkają, jak urządzą n1ieszkanie, jal{i panna Róża n1a 
gust i czy jest lat,va w obejściu, czy nakłoni się do stylu 
pani Beaty, bo ona zrobi \vszystko, aby synową przyg·o
tować godnie do noszenia nazwisl{a Zebrzydowskich itd. 
Pytała syna, jak się jego narzeczona ubiera i gdzie, jakit' 
ma klejnoty i zgorszyła się wie1ce; gdy War nie okazaJ 
'v tym zakresie ani pamięci, ani zaciekawienia. 

- Wiem, że ubiera się ładnie, ale jak, co i gdzie ... 
machnął ręką już znudzony. 

Pani Oktawja zaś szepnęła do niego zupełnie serjo: 
- Dlaczeg·o zn1niejszyła się tak bardzo renta 111atki? 
War spojrzał zdziwiony. 
- N o, bo przecie to musi być vvpływem głó,vnyrn. za~ 

palu Beaty do bogact"ra l(rongoldów. 
W ar uczul zgnębienie, a hrabia \Vestchnął głośno 

i rzekł: 
- Wiecie co? l\1am. już \ivrażenie, że złoto Krong·ol

dóvv wyłazi ze mnie wszystkiemi porami. Tego ... owego! 
Szkoda, że nie jestem alchemikie1n, miałbym przynajmniej 
cudne sny. Zejdźmy z piran1idy tych wspaniałości na nasz 
swojski teren. Czy wiesz~ vVar, coś o Pobogach? Coraz 
głośniej móvvią, że on zginął. To fal{t, że l~omana d-otąd 

• n1ema. 
- Czy to 1nożliwe? Jednak o tern zadużo mówią. Już 

słyszałen1 to san10 od pana Krongolda. 
- Tak? A no, to zaczyna w takim razie mieć pozory 

prawdy, bo żydzi mają znakon1itą „pantoflo,vą" p-ocztę. 
Oni zawsze wszystko 'viedzą i naj,vcześniej - móvvił hra
bia, zauważywszy z przyjemnością gnie\vny blysk na twa
rzy Wara. - To n1nie zaczyna już niepokoić. Biedn~ 
pani Teresa, o ile \vieść ~ię sprawdzi. 

War drgnął i po chvlili na1nysłu rzekł z płomieniern 
\V oczacl1: 

- Jadę dziś '" nocy do lJ chań. 
Spojrzeli zdziwieni. 
- Skądże ten projekt rapide? 
- lYiiałem zan1iar jeszcze \V Warsza\vie. Coś n1ię tan1 

pop ros tu 1i.iesie. PojadQ stanovvczo ! 
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- \ 1ia Warsza\va, gdzie narzeczona. 
- Ona mię nie zatrzyma, gdy ja nie zechcę. Zresztą 

teraz umóv1in1y tern1in ślubu, który odbędzie się za gra-. 
nicą. 

- Gdzie? Gdzie? - oży-vviła się pani Beata. - lVIoże 
najlepiej w Paryżu albo w Rzymie? 

- Przypuszczam, że mama na tym ślubie nie będzie. 
gdyż ślub \veźmiemy cy"rilny. 

- Cooo? - rozległy się wszystkie trzy głosy, l{ażdy 
\V innyn1 tonie zdumienia. 

-War? 
- \Var, oszalaleś? Quelle horreur! 
- War, to za gruby żart - rzekł surowo hrabia 

August. 
Zebrzydovvski spojrzał na nich rozisl{r~onym wzro

kiem i rzekł sucho: 
- Dlatego mówilem, że n1ama, a zapewne i wujo

stwo na ślubie moim nie będą. 
Podszedł do telefonu i połączył się z hotelem Fran

cuskim. U słyszeli, jak kan1erdynero,vi swemu polecił za
móv;rić sleeping i1a nocny express do Warszawy. Po chwili 
położył słucl1awkę. 

- PaV\rcio melduje, że nadeszły do innie listy. Zatein 
do widzenia. 

- List od niej ? 
- Tak, od mojej narzeczonej. Już wie, gdzie jesten1 l 

To spryt papuńcia! Ho, ho! 
Był widocznie podrażniony. 

- W ar, spodziev1am się, że przyjdziesz do nas 11a 

kolację - rzekła hrabina. 
- Tak_, przyjdę się pożegnać. 
- Już przed ... tym ... śluben1? Wari - jęknęła 

pani Beata. 
- l\1Ó\viłem, że jadę do U chań - rzekł z naci-

skiem i 'vyszedl. 
- On teraz gotÓvl w Teresie Pobożynie odnowić 

svve dawne ideały, licząc na to, że Roman ... 
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- Nie wiedzia-łam, Beti, żeś taka przewidująca. 
sarknęła Mohyńska. - Tylko, że w Pobożynie trafi na 
mur, o który roz,vali sobie znowu szaloną głowę. Ona za 
bardzo kocha męża. Należeli do wyjątkowych małżeństw„ 

Hrabia i\.ugust siedział zamyślony. Milcz·enie jeg·o 
\V końcu zdenerwowało żonę. 

- Guciu, cóż to wiersze układasz, czy nad Warem 
ubolewasz? 

- Myślę, Ż·e gdyby istotnie Roman, nieszczęsny, teg10 

ten ... i gdyby War naprawdę ... z Terenią, tedy warto 
żyć na świecie tylko takim) jak on szaławiłom. Cóż to za 
kobieta! Prawdziwa jak ją nazywają - Therese en
chanteresse. 

- Nazwał ją tak sam Pobóg - wycedziła pani ~ 
Deata kwaśno. 

- To jeszcze ciekawsze, że taki superlativ męża 
przyjęto ogólnie. Nazywano ją także - królewną uroku -
i słusznie. Ale War znowu się na niej sparzy. Ho, ho I 
tego owego. 

Hrabia zamachał ręką w powietrzu, a n1ina jego wy
rażała, że jest dobrze poinformowany. 
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Sobotni dzień majowy kończył się, robotnicy scho
dzili z pola. N a drodze polnej, wiodącej do folwarku stło
czyły się dzie,vczęta, wesoło rozchichotane. Podśpiewywały 
z radości, że po całodziennej pracy wracają do domów na 
wieczerzę i zasłużony odpoczynek. Cieszyły się majem, 
sobotą i nadzieją niedzielnej swobody i wieczorem dzi
siejszym i zapowiedzią „muzyki" czyli wieczorynki. Roz
legały się głośne wybuchy śmiechów, żartobliwe docinkj 
z chłopcami. środkie1n drogi fornale pro-vvadzili zmęczone 
konie przy bronach i kultywatorach, od uprawy pól na 
okopowe. Dziewczęta rzucały na młodszych żółtemi }{wia
tami mlecza_, szczerząc zęby -vv szerokich uśmiechach. Pa
dały gęsto dowcipy pieprzne, często aż wiercące w uszach. 
Jerzy Strzelecki przejechał koło robotników tęgim kJusem. 
Dzievvczęta rozbiegły się przed nim z piskiem; uśmiechnął 
się do nich i popędził w stronę folwarku Zdołczyce. 

Jerzy gospodarowal z zamiłowaniem. D-oskonała zie
mia, gospodarstvvo duże, zan1ożne, dogadzalo n1u i bu
dziło w nim zapał do pracy. Po now·osiółeckich łanach 
trochę mu było tu za ciasno; przyten1 praca na roli 
wzmag·ała tęsknotę do rodzinnej gleby, ale Strzełecl{i u-
1niał się opano\vać. Nie poddawal się niczemu, co m.ogło 
w ni1n nie tylko zachwiać, bo o tein 11ie bylo mowy, ale 
choćby ch\vilowo osłabić: energję. Rolnictwo było jego ży
vviołe1n) praca cele1n ukochanym. Pracą pragnął osiągnąć 
z czasem stanovvisko niezależne. l\'1arzenia te opromienia.la 
szczera i głęboka iniłość dla Dady. Każde wspomnienie 
narzeczonej, rzucało blask \V oczy Jerze go. Czuł, że w tej 
l{obiecie zawarł życie, że w niej za1nknięta jest taje1nnica 
jego przyszłego bytu. Nadzieja szczęścia z nią n1iała 
w sobie tyle czaru, że Jerzy pod wpływem tych uczuć za
pominał niejako o przeszłości, a myśl o N owosiółkach, 
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Jednoczyła się w nim najczęściej z żale1n, że Dady nie 
może widzieć tam swoją żoną, że ona nie uświęci s1obą 
jego domu. Ale wierzył, że ona przystosuje się do jego 
obecnego życia i do dzisiejszej skiiomnej egzystencji. 
Tylko nie w Zdołczycach. 

Strzelecki spostrzegł już po parotyg,odniowej obec
ności na swojej posadzie, że przyw1ozić tu żony i1ie po
dobna. I co dzień bardziej się o tern przekionywał. Ro
dzina Bójskich t1ie wzbudzała w nim przekonania i w ta· 
kie środowisko wprowadzać Dady nie chciał. Ponievvai 
jednak: ślub ich miał być dopiero za rok, na wyraźne 
i niezlon1ne żądanie Turowej, czemu się Strzelecki nie 
mógł sprzecivvić, przeto postanowił pracować w Zdoł
czycach do roku, a przez ten czas poszukać innej, lepszej 
posady. Tymczase1n gospodarował sumiennie z energją 
i zapałen1, bo inaczej nie umiał. Do narzeczonej tf;sl{nił, 
lecz byl o nią spokojny; została w U chaniach, zatrzymana 
stanowczo przez panią Teresę w roli nauczycielki Celusia, 
Prócz tego Dada postanowiła zająć się ochronką uchań
ską, która przez wojnę była zdewa.stowaną, a pani Te
resa miała za dużo pracy, by się temu poświęcać. 

Listy od narzeczonej pełne pogody, odzwierciadla
jące szczęśliwy nastrój rnłodej kobiety, były dla Jerzeg10 

osłodą jego pracy 'v Zd1ołczycach. Chociaż rozrywek 
tu nie brakowało. Bójscy prowadzili życie wesołe, lekkie 
i vvciągali w nie Strzeleckiego, często pomim10 chęci 
z jego strony. 

Jerzy zsiadał właśnie z konia, przed stajniami, gdy 
podszedł do niego elegancki chłopak, pral{tykant rol
niczy. Szpicrutą trzepal się po butach i spytał z uś1nie
chem: 

- Gdzie pan był? na koniu ani śladu dalszej drogi. 
Już to pan jeździ artystycznie. Ja przejadę dwa kilometry 
po gładkim trakcie i koń \V mydle. 

Strzelecki uśmiechnął się. 

- Niema pan treningu, cała rzecz. 
- \Vłaśnie, ale dziś pan chyba daleko jeździł? 

- 110 -



POWOJENNI 

- Dlaczego? Objechałem folwarki tak samo jak 
codziennie. 

- N o to pan się chyba w czapkę niewidl{ę ubrał, 
bo pani Bójska do szczętu zamęczyła Trystana, pędzając 
si~ za panem po polach i zagajnikach. Wróciła zła okrut
nie. N a mnie napadła. 

Strzelecki zmarszczył brwi. 
- Za cóż na pana? 
- A czy ja vviem? Pewno dla tego, że się pierwszy 

nadarzyłem. Będzie się pan miał z pyszna, taka zła I 
- Nic mię to nie obchodzi. lVfam dziś wypłatę cze-

lad?i_. idę do siebie i tam będę jadł kolację. 
- Al1a, pevvno ! tylko., że goście przyjechali. 
-- Zno,vu ? Skaranie z ty1ni gośćmi! 
- Ba I ale pan nie wie, kto przyjechał. 
- N aprzyk:ład? może ten obiecyvvany ciągle mini-

ster? 
--- Gdzież tam I Przyjechali państvvo Zachłań;;cy. 
- Kto taki? 
--- Zachłańscy z Płavvic, dalsi sąsiedzi Zdołczyc. Ona 

z domu Słucka, pani Justa. Przecie pan ją zna. 
- o,vsze1n znani. Wesola osoba? 
Praktykant uśmiechnął się do,vcipnie. 
- Ona się strasznie ucieszyła, jal{ się dowiedziała, że 

pan tu jest, tylko dała do zrozun1ienia nan1 "'Nszystkim, że 
pana to spotkanie pe,vno zmiesza. 

Strzelecki vvybuchnął śmiechem. 
- Dlaczego? 
- N o, bo przecie pan był jej konkurentem. 
-- Ja? I Co pan kon1ponuje, panie Adamie? 
- Doprawdy, że ona sa1na tak móvvi-ła, że pan jakoby 

na kresach kochał się w niej na zabój, że panu dała 
d \Va kosze i że pan straszliwie rozpaczał. 

- Zvvarjowała baba! Niech mi pan nie opowiada 
takich bzdur I 

- Pan nie zna pani Justy? Przecie w jej mniemaniu 
\vszyscy się w niej kochają. l\JÓ\viła raz zupełnie otwar
cie, że gdyby była cokol,viek ladniejsza_, rozumie pan? 
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toby za nią szalał cały świat. Sam słyszałen1, jak to mó
wiła. Wtedy już podobno wszystkich mężczyzn miałaby 
u nóg. Co? Hal 

- N o i nikt nie śmiał się? 
- W szy5cy ryczeliśmy l 
- Ale jej \V oczy, pewno potakiwaliście. Co? ... 

Oto łgarstwo. To właśnie psuje naiwne i zarozu1niałe ko
biety. 

- N o, ale na takie jej dictum, jakże inaczej można 
reagować? Przecie pan wie, że szczerym w takich razach 
nie można być. N ajpiervv by się śrniertelnie obraziła, a 
w rezultacie nie uwierzyłaby. Mieliśmy tylko trochę głu
pie miny. N a wet Konopski n1iał minę nie zupełnie pewną. 

- Któż to taki? 
- Djabli go 'viedzą, ale jest attache pani Justy, taki 

wie pan? hn1... stale mieszka w Pławicach. 
- Rozumiem! 
- On także jutro przyjeżdża do nas. To, uważa pan, 

pra\\1a ręka Zachłańskiego we... wszystkiem. 
- A Zachłański nie ma lewej ręki, żeby n1u dać w 

pysk? 
- Eee, widzę, że pan i1aprawdę nie zna dobrze pani 

Justy! Jak pan ją teraz zobaczy i jej męża także: to pan 
wszystko zrozun1ie dokładnie. Poco mam pana objaśniać. 
Zach-łański to spokojny sobie czlo,vieczek i dla Śvvięteg·o 
spok:oju na\\ret na rogi własne patrzy przez palce. 

- Hm! N o dobrze. i\.le kiedyż nareszcie odbędzie się 
zebranie organizacyjne kółka rolniczego? Pan Bójski cią
gle mi to obiecuje i zawsze kończy się wszystko na ma
jówkach, tańcacl1, kartach i flircie. Czas byłoby zorgani
zować się przed żniwami. Zapowiadają się strajki, więc 
musimy zespolić się i n1ieć jakąś \vlasną decyzję. Przyjęto 
mój projekt jednogłośnie, a teraz ciągle się zwleka. 

- Oho 110! Nie tak to będzie łatwo! Teraz po ,~;.ojnie 
rozprzęgli się ludziska. Czyż iin się chce jakiego czynu 
spolecznego, a zwłaszcza tu w Zdołczycach? 

- Takich Zdolczyc na szczęście mamy nie za wiele. 
Inne dwory inogą "\vziąć kierunek w rękę. Pe\vno_, że 
pana Bójskiego prezese1n nie zrobimy. 
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- Bo wtedy prezes schowałby się za plecy prezeso
wej, a stowarzyszonym w to graj 1 Tu, panie Jerzy, są 
wyjątkowe warunki. Każda inicjatywa społeczna skoń
czy się zawsze pijatyką, każdy projekt kartami. Jestem tu 
parę lat i znam stosunki. W dodatku, gdyby ich pan na
wet zorganizował, to przy pierwszej kwestji każdy z tu
tejszych ziemian będzie opozycją, aż się rozlecą z szeregu 
i każdy na swoją rękę zacznie działać. 

- W kierunku najpraktyczniejszy1n dla własnej kie· 
szeni? 

- A no, oczywiście. Każdy maca się za kieszeń i ba· 
da skrupulatnie, czy aby pęcznieje. 

- Mówi pan pod kątem patrzenia na rzeczy w Zdoł
czycach. 

- Zobaczymy, czy pan tu zdoła rozpalić jakiś jui 
nie stos, ale choćby trwały ogieniek społecznych czynów? 
Będzie się to tak nazywało oczywiście, ale tylfuo d:e no
mine. W rezultacie będą czcze gadania, sprzeczki, ale 
za to pełne stoły, stoliki zielone, obsadzone solidnie i so
czyste zabawy. 

- Pesymizm, panie Adasiu, czy niechęć ? 
- Doświadczenie i praktyka! Ja tu wogóle mam 

praktykę bardzo rozległą. 
- Zauważyłem l Idę wypłacać, ludzie się już przy 

oficynie zbierają. 
- Ja panu pomogę, będzie prędzej. Pani Bójska 

zapowiedziała mi, że jak pan tylko przyjedzie, żeby ko
niecznie przyszedł na kolację. 

- Och, rzetelnie na to nie ma1n ochoty I 
Zaczęła się wypłata i przeciągnęła długo. Przez ten 

czas lokaj kilkakrotnie wpadał do oficyny, po obu pa
nów. Lecz widząc rządcę zaję'.tego wypłatą, nie śmiał 
inu przeszkadzać. Robił rozpaczliwe miny do praktykanta 
poza plecami czeladzi i coś tam szeptał do jednej z dziew
czyn. Wreszcie Strzelecki skończył rachunki, zamknął 
księgi. Pan Adam rzekł nagląco, pomimo obecności eko
noma: 

- Panie Jerzy, dalibóg nie można dłużej. Tu już 
nawet kucharz przybiegał i pokojówka: 
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Jerzy niewzruszony kończył jakąś dysp·ozycję eko
nomowi. Gdy ten opuścił kancelarję, Jerzy poszedł do 
swego pokoju. Adam podążył za nim. Strzełecki przecią
gnął się, rozkładając szeroko ramiona i rz·ekł niechętnie: 

- Och, panie Adasiu, do djabła z tą kolacją! Spać 
mi się chce. 

- N ie wierzę I W tak:i wieczór majowy? - mówił 
praktykant wychylony do ogrodu przez otwarte okno. -
Słyszy pan, jak słowiki wycinają kuranty? żaby tak się 
drą, jakby je chciały przekrzyczeć. Niech się pan ubiera 
prędko, ja robię to samo. Dziś będzie feta nie byle jaka! 
Zapo,viedziałem, że za dwadzieścia minut przyjdziemy. 

- Bardzo pan pośpieszny, panie Adasiu, albo gło
dny. Co prawda i ja jestem głodny. U eh, spać, to prze
dewszystkiem I 

- A poco pan wstaje przed świtem? Pan ma żelazne 
zdrowie. 

- Zdrowie musi się nakłaniać do obowiązku, driogi . 
panie. 

- Eh, obowiązel{, to ciężkie słowo - jęknął mło
dzieniec. - Ja mam wyrzuty sumienia, że sypiam do 
szóstej z pańskiej łaski. Ale rozkaz to rozkaz I Ja byłem 
żołnierzem w piechocie, a pan porucznikiem w kawalerji. 

- Przyjdą żniwa, to i panu nie daruję. Ty·mczasem 
niech pan wypoczywa, żeby nabrać sił, bo chuchraczek 
z pana. 

- Wie pan, psiakrew, dziś muzyka na ośmiorakach. 
W olałbym pójść tam, niż na tę kolację. Widział pan 
Paulkę? Och, co za dzie,vucha ! Ale prawda, że pan ... 
że panu co inn·ego 'v głowie. Gdybym byl na pana miej
scu, ba, ba! tobym także na żadną nie patrzał. Ale ja 
samotny chuchraczek, mizeraczek ... Cóż mnie pozostało I 

Praktykant mówił bez ustanku, a tymczasem Strze
lecki ubrał się. Jednocześnie zapukano do drzwi. 

- Jaśnie pani dziedziczka prosi panów do stołu -
odezwał się głos za drzwiami. 

- Jaśnie - trzaśnie, mospanie - zostanie I - sen· 
tencjonalnie i powoli wycedził pan Adam. 
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- Idziemy - rzekł Strzelecki. - Wyszło na to, ż~ 
teraz ja pana będę naglił. Ależ z pana maruda. 

- Panie poruczniku, melduję pokornie, że nie ma1ny 
się czego śpieszyć. Jedynie my d'vaj reprezentujen1y dziś 
młodzież we dworze. żonaci nic nie znaczą, to już man·e':· 
kiny, a zresztą jeden bavvół, a drugi szczypawka. Nie 
do flirtu! Oj te słovviki ! Lękam się o siebie coraz wię
cej. Ale cóż tam ja? Pani Bójska na mnie teraz kręcj 
n0skiem. l\1ój czas przeszedł. Pan to dopiero będzie dziś 
vv opałach. 

- Ja? 
- No, no, niechno nastąpi spacer po kolacji. Zna1ny 

się na tein! 
W sali stołovvrej panie siedziały już przy stole. Na 

"vidok Strzeleckiego pani Justa Zachłańsl<a zerwała się 
tak gvvałtownie, że omal całej zastawy wraz z obrusem 
nie ściągnęła za sobą. Z krzyl<iem wrzaskliwy1n rzuciła 
się do Jerz,ego, jakby go miała uściskać. 

- Panie Jerzy I panie Jerzy, czy pan mnie poznaje? 
czy pan mnie poznaje? 

- Ależ owszem, poznaję panią - zdziwił się. 
- Ile lat I byłam wtedy ot taka, ot taka malutka ł 

Acl1, bardzo byłam młodziutka wtedy. 
- Poznaliśmy się z panią na balu publicznym w W ar· 

szawie, na kilka lat prz·ed ślubem państwa Pobogów. 
Zaraz, był to rok ... 

- Ach, ach, mniejsza o to I Więc mnie pan poznal r 
Prawda, że podobno nic się nie zmieniła1n? bo wszy.scy 
mi to mówią. Nie spodziewałam się pana tu spotkać. 

- Justo pozwól panu Jerzemu siąść do stołuJ bo cze· 
kamy - rzekła niecierpliwie pani Bójska. 

- Ach, szalenie się cieszęJ że pana widzę ł Niech 
pan siada przy mnie I Dawno pan widział Zebrzydow
skiego? Niech pan sobie 'vyobrazi, że on się p-odobnc 
miał żenić z żydó\vką l Radzono mi, żeby go zaprosić 
do Pławic i że ja n1u tylko wyperswaduję to n1alżeństvvo. 
Tak się uśmiałam, że to coś okropneg10 I No i na tu· 
ralnie 'vybierał się do mnie, ale ... 
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- Nie przyjechał! - podchwycił Strzełecki. - Ha, 
nie miał czasu, bo się właśnie zaręczał. 

- Więc żeni się z tą bankierówną? Ach, to okropne'. 
taki śliczny chłopiec I 

- Powinszuj Justa panu Jerz·emu, bo jest także na· 
rzeczony - rzekła Bójska z kwaśną miną. 

- Pan ? I Z kim, kiedy ? N ie mi Kamilko o tern 
nie mówiłaś. 

-- Masz niespodziankę I 
- Ach tak? no to winszuję panu. Ha, ha I Zaraz 

ja pewno odgadnę z kim pan zaręczony. Zresztą niewiem ! 
Nie! no, powiedzieć z kim, panie Jerzy? 

- Narzeczonej mojej pani nigdy nie znała. 
- A o mnie to pani zupełnie już nie pamięta - pod· 

chwycił nagle pan Adam, widząc niechęć na twarzy Strze· 
łeckiego. 

Justa zwróciła się do praktykanta roztrzepotana. 
Strzelecki obserwował dyskretnie Zachłańskiego, l{tóry 
miał wygląd chrabąszcz.a. żona zagłuszała go tak, że 
aż malał i nikł prawie. 

- Zmizerowane jakieś biedactwo - pomyślał Jerzy 
i w tej chwili przyłapał na sobie wzrok pani B6jskaej. 
Patrzyła na niego tak prz!enikliwie, że to g·o zastanowił1d. 

- Czego ona chce? 
Bójska, bardzo jasna blondynka, ładna, umalowana, 

z dużemi podczernionemi oczami, koloru niezapominajek: 
wpatrywała się w niego z takim wyrazem zachwytu, że 
Jerzy drgnął. Przesunął wzrok po ciężkiej rubasznej po· 
stac1 Bójsk1ego. Ten znowu przypominał słonia tuszą 
swą i wyrazem dobrodusznych małych oczek siwych, przy 
ogromnych, jasnych jak konopie wąsach. Gdy Jerzy po· 
wtórnie spojrzał na Bójską, spostrzegł w jej źrenicach nie
mal pokorne błaganie. Rozdrażniło go to. Bójska prze
śladowała go od początku swojemi względami okazy
wanemi zbyt jaskrawo. Nie było spo~obu skryć się przed 
nią, ani w polu, ani w lesie, wszędzie trafiła konno, w po
goni za nin1. Strzeleckiego gniewało to niesłychanie. Wi
dział często uśmiechy tajemne służby, która musiała to 
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również zauważyć. Wiedział, że te uśmiechy krytykuJą 
głównie Bójską, lecz to nie łagodziło jego r1ozdrażnienia. 

Bójski przyzwyczajony do zakusów żony, względem 
mężczyzn nie zwracał jakoby na to uwagi. 

Przez cały czas kolacji głównie słychać było głos 
Zachłańskiej. Prędko porzuciła rozmo,vę z Adamem 
i zwróciła się cała do Jerzego. Kokietiowała g10 zama
szyście, rzucając oczami na wszystkie strony, lecz Jerzy 
był pierwszym celem pocisków. 

Adam przewidział dalszy ciąg wieczoru. P.ani Justa 
natychmiast po p·owstaniu od st,ołu wsunęła rękę pod 
ramię Jerzego, proponując spacer po ogr,odzie. Jerzy 
vvymawiał się dość obcesow,o, ale g10 zakrzyczała, więc 
ustąpił. Bójska wyraźnie zła chodziła z Adamem. Dwaj 
mężowie wlekli się z tyłu, gaworząc coś nie coś, mętnie 
i sennie, niby dwie bony kroczące poważnie za zbyt 
bujnego temperamentu podlotkami, które pragną się w tej 
chwili, naw·et od tolerancyjnych b·on wyzw·olić. Wkrótoe 
też to nastąpiło. Pani Justa skręciła raptownie w jakąś 
uliczkę. Znaleźli się ze Strzełeckim sami, w cichym szp.a
lerz·e, gdzie bla3ki księżyca przesiewane przez liście two
rzyły plamy i plamki jasne, przypominające skórę lam
parcią. Niezadługo znalazła się ustronna ławeczka i pani 
Jąsta zaczęła się na niej roztkliwiać na temat majowych 
uroków. Dopomagał j·ej znakomicie d10 wytworzenia na
stroju Bogu ducha winien słowik, który pomimo, że tylko 
własne opiewał uczucia, był jednak kusicielem. Strzelecki 
nie dostr·oił się do romantyczneg10 usposobienia s\vej to
warzyszki. Odczuwając w niej zbyt gorącą temperaturę, 
zaczął ją ochładzać rozmową nic z pokusami wiosennemi 
nie mającą wspólnego. Rozgniewana takim brakien1 zro
zumienia, zerwała się impetycznie z ławki, nagadała coś, 
trzepiąc jak młyn i już chciała zaryzykować ostrą ofen
zywę, gdy usłyszeli szmer i głos pani Bójskiej: 

- Ach to państwo! Myśleliśmy z panem Adasiem) 
że ktoś się zakradł na kwiaty. Jaka cudna noc, księżyc 
i te bzy ... 

- Oj, te bzy 1 te bzy! - westchnął głęboko pan 
Adam. 
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- Panie, pan mnie kompromituje! tylko co przecie 
n1y ob·oje chodziliś1ny wśród bzów i pan tak wząycha? 
- zawołała pani Kamila. 

- Niech sie nani nie dziwi. to atawistvczne westchnie-
- J.. . ./ 

nie. Bovviem nasz pier\vszy rodzic: a mój imiennik \Vłaś-
nie podczas kwitnienia bzów tak się rozmarzył, że został 
z raju sromotnie vvypędzony i także wzdychał: acl1 te 
bzy I ... 

- \Y„ takim razie i oana zostawiam na dalsze westchnie
nia z panią. Pozwól Justo: że po\vierzę ci pana Adasia. 
Do widzenia l 

Nastąpiła zmiana panó'v i dain. Pary rozeszły się 
w dwie strony przeciwne. 

- Chodźmy vvszyscy najlepiej do domu, jest zupełnie 
chłodno - zmarzła nagle pani Justa. 

- Ależ jest pra\vie duszno) ty]ko to ja \vidocznie tak 
ochładzam, pravvda pani? - skarżył się Aclan1. -- Smieje 
się pani? no, naturalnie! C~óż tam ja, rnizeraczek przy 
panu Jerzym. On panią san1e111i wspomnieniami przed
vvojennnych czasów rozgrzevva ! 

- Ee I minęło już to. 
- Pewno! C~udzy narzeczony, to dużo gorszy element, 

niż nawet cudzy mąż. 
W drugim końcu alei Strzelecki spytał towarzyszki: 
- Czy mąż pani istotnie chciał się ze mną widzieć? 

Idziemy w przeciwną stronę. 
Wten1 uczuł się opleciony ramionami pani Bójskiej. 
- Co pani robi? 
- Cicho! chciałan1 mieć ciebie choć _podstępem. Czy 

ty nie 'vidzisz, nie 'viesz, że tracę głowę dla ciebie? 
Chciałam cię spotkać dziś, 'v lesie, aleś nie przyjechał. 
Gdzie był·eś? 

- Pani będzie łaska,va uspokoić się. 

- Cicho, bo zno\vu ta Justa nas wytropi. 
Chvvyciła głowę Jerze go i wpiła w jego usta gorące . 

\vargi. 
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- Jurku, do jutra! Jutro będzie dużo gości, będzie 
i Konopski. On od Justy nie odejdzie, bo żadna inna nie 
chciałaby go. Jutro nasz dzień! 

Znikła w gęstwinie bzów. 
Strzelecki był tak zaskoczony, że nie mógł się nawet 

ś1niać·. Wzruszył ramionami i odszedł wolno, rozmyślając 
nad niespodziewaną napaścią. Ogarniała go złość i śmiech 
go dławił. 

- A to wściekłe baby I 
Szedł aleją lipową, kierując się w stronę oficyny. 

Przeleciał inu nad głową cichym zdradzieckim lotem nie
toperz. Gdzieś w zaroślach śpiewały słowiki i monotonnie 
hukały sowy. W powietrzu przesyconen1 blaskiem księ
życa, 'vonią bzów, rosą i zapachem świeżych liści i traw 
soczystych, wibro,vały jakieś prądy niep,okojące, a mocne 
jak narkotyki. Zapach z bliskich łąk wpływał orzeźwia
jąco, lecz wnet łączyl się z tą duszną atmosferą czaru 
i stawal się jeszcze jednym z nieskończonych jej uroków. 
l\!Ionotonny rechot żab, z odległych bagienek, tworzył 
ciągły refren do pieśni słowiczych i coś budził w duszy 
coś z niej unosił vv dal, jakby na szerokich, szumnyc·h 
skrzydłach niósł w niebo. 

- Dado moja! ... 
· Jerzy drgnął. Imię ukochanej wypowiedział bezwie

dnie głośn,o i teraz zląkł się, czy w tym ogr.odzie eroty
cznych nimf nie usłyszał kto krzyku j,ego serca. Doszedł 
prędko do małej bramki w sztachetach, znalazł się w bli
skości mieszkań służbo,vych. U słyszał piskliwe biedo
lenie skrzypiec i dudnienie bębenka. Słychać było wy
raźnie tupot nóg tańczących i w·esole pokrzykiwanie. Z od
dali, hen, naszczekiwał pies. Wtem cichy szept, furknięcie 
spódnicy, przypominające odgłosem spłosz·oną kuropatwę. 

Jerzy natknął się na jakąś parę. Odeszli pośpiesznie. 
- Tu za blisko ogniska zabawy - pomyślał - n1oże 

być \vięcej majowych par. 
Obszedłszy podwórze i budynki, skontrolowa\vszy 

stróża nocnego, wracał do oficyny. Byf już blisko, gdy 
doszedł j·ego uszów głos dziewczęcy: 
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- Abo nie? to ci prawdziwie piękny pan, a na koniu 
ci siedzi jak jaki król. Jeszczem też takiego nie widziała! 
Jak się do człowieka uśmiechnie, to jakby zorzę miał 
w tych oczach. A kiej się rozgniewa, t10 brwie czarne 
jednym łukiem nad oczami jak chmura, aż strach! 

- Ochota cię bierze, widzę na rządcę? Ej Paulka, 
Paulka ! - odpowiedział głos, w którym Strzelecki poznał 
lokaja Wojtka. 

- Pewnie, że wolałabym pana rządcę, niż ciebie, 
abo tego niedojdę pana Adama. 

- Ja ci dam rządcę! popamiętasz I Twoje szczęście, 
że on nawet i nie spojrzy na żadną. Ma lepsze! 

- Owa! że on z jaśnie panÓ\iv pochodzi, to co? 1~,o 
jeszcze piękniej. A kogóz to on ma lepszeg;o? Niby to 
ja ułomek? 

·- Ale nasza jaśnie pani tyż nie ułomek. 
- Stul pysk, jeszcze l<to usłyszy! 
- A będziesz na rządcę czatować? 
- Bedel Nie dziś to jutro mnie obaczy. Co mu ta 

po żeniatej .. 
- Nie masz co czekać, bo rządca i praktykant w 

sadzie z pania1ni się bawią. Jeszcze ci raz mówię, ruszaj 
do chałupy, albo na muzykę, bo jak się zagniewam ... 

- O, widzisz go, jaki jaśnie pan liberyjny! 
Rozległ się śmiech dziewczyny, szamotanie się i przy

tłumiony głos Wojtka. 
- Daj gęby, Paulka ! 
Strzelecki cofnął się prędko za krzewy. Dzie,vczyna 

przebiegła blisko niego, za nią podążyła ciemna sylwetka 
pokojowca. 

- Stanowczo \viosna jest najrozwioźlejsza rozpustnica 
i kusicielka - mruknął Jerzy, wchodząc do swego po
koju. Zapalił lampę, wyjął z portfelu fotografję Dady, 
amatorską z U chań i zapatrzył się w uśmiech jej wdzię;· 
cznych ustek. Patrzał długo, ciekawie rozpatrywał każdy 
rys twarzyczki. U tkwił oczy w podniesioną lekko brew 
lewą, na gładkiem odkrytem czole. Przypomniał s·obie> 
że tę brewkę Dada podniosła, przedrzeźniając się ż nim 
\V ostatnim momencie ,przed zdjęciem. 
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- Moja ty, moja! Czemu tak długo jeszcze i ci;emu 
nie w N owosiółkach? 

Jerzy siedział w otwartem oknie, chłonąc czar majo
\vej nocy. Z wizją Dady był w stary1n parku nowosió
łeckim, przeniósł się tam wyobraźnią i sercem. 

Nazajutrz od samego rana Jerzy zaangażowany był 
do dworu na n1ajówl{ę. Gdy przypomniał panu Bójskiemu, 
że wartoby zgromadzić zebranych tak licznie mężczyzn, 
by_ zagaić omó,vione na dziś zebranie organizacyjne kó-łl{a, 
wąsal zakłopotał się nieco. 

- Wie pan, lepiej będzie po powrocie z lasu, po 
obiedzie. Teraz, tak odrazu, na gorąoo ... 

- Teraz właśnie byłoby na zimno, potem będzie 
pe,vno za gorąco ... 

- Zobaczymy, zobaczymy! Ale niektórzy sąsi,edzi, 
wie pan, l{rzywią się. Mówią, że to za wcześnie, że niema 
gotówki. 
. - N am nie potrzebna gotówka, tylko dobre c~ęci 
t czyn. 

- N o tak, tak! Ale. któż by na przykład był preze
sem? 

- Aha, najpierw od tego zaczynać? Uważam, że naj
pier"' powinna być zgoda ogólna. Ja tu znam mało osób. 
lVIożeby pan X:? 

- Za stary, niedołęga! 

- Hm! pan Y: wydaje ini się jednostka nieprzecięt-
ną. Człowiek wykształcony, fachowy, doskonały rolnik. 

- Oponent z zasady! Będzie wszystko tylko krytyko
wał, sam nic nie zbuduje, a rozbije to, co inni zaczną. 

- Patrząc na jego gospodarstwo i administrowanie . 
majątkiem, sądziłbym, że byłby bardzo odpowiedni. l\1a 
dużo inicjatywy. 

- Ee, panie Jerzy. Czepia się pan dziwaków i nar
wańców. Jego nikt z nas nie będzie słuchał. On zaś będzie 
wszystkin1 przeczył. 

- l\Iożeby tedy pan objął kierunek? 
- Ja?. N o, n1ożebym się zdecy.dował_, ale to wy-

maga pracy, trudu, to, wie pan, rzecz kłopotliwa. N10, 
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może uda się panu uskutecznić dziś to zebranie. Ale to 
po obiedzie, po obiedzie ... 

Strzelecki z uś1niechem zagadkowyn1 poszedł do pana
X: przedstawił mu swoje projekty. Stary obywatel pa
trzaJ na niego badawczo. 

- To jeszcze za wcześnie trochę. 1"'o będzie trudne 
do v1ykonania. Któż podejmie się przewodnictwa? 

- Sądziłem, że może pan właśnie. 
- Ja? Tak, tak ... rozumiem potrzebę takiej organi· 

zacj1_, lecz ... lecz ... teraz po wojnie tak człowiek wyszedł 
z 'vprawy, że narazie będzie trudno. 

- Jednakże rozpocząć trzeba. Inicjatywa pociągnie 
no\ve projekty, wylonią się programy i czyn pójdzie ju7 
\vlasnyn1 rozpędem. 

- Zobaczyn1y, zobaczyn1y, ale to jeszcze nie teraz .. 
a przedewszystkiem nie dziś, łaskawy panie. 

- Zjazd ziemian jest tak liczny, że warto skorzystać. 
- i\ch, my się tu bardzo często zjeżdża1ny ! O, widzi 

pan, vvybierają się do lasu. Jakże więc teraz ... 
Jerzy odszedł. 
Skierował się do pana Y: Ale ten san1 go zaczepiL 
- Czy to prawda, że pan kreuje Bójskieg10 na pre-

zesa mającego się zawiązać kółka rolniczego? Przecież. 
to jest trąba słoniowa ten pański pryncypał. 

- W olałbym pana X: pan Bój ski trochę niechętny. 
~ -·--- i\ X: zapalił się? .. Taki mamut, \Vątpię, czy cze

go dokona w dzisiejszych, zupełnie nowych vvarunkach. 
- lVIiałem copra,vda pana głównie na myśli. 
- lVInie? ... A broń Boże! Czyż jabym ścierpiał, 

gdyby każdy z nich leciał \V tyralj·erkę i tyn1 sposoben1 
unien1ożli,vił każdy czyn, wy1nagający solidarności? 

Jerzy spojrzał na pana \ ... : z szacunkie1n. 
--- l\Ioże pan potrafilby zjednoczyć sąsiadów_, skuć 

ich ob0\\1iązującą spójnią, by szli z panem ręka w rękę 
i nauczyli się działać, z\viązani jedną ideą bez odskoków . 
i pry,vaty. 

- Pan ich nie zna! Jeden nie uznałby żadnej mojej 
inicjatyYvy, dlatego tylko, że \vyszłaby odemnie. Drugi 
urągałby, że jego pon1ysł jest tak san10 dobry albo 
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i lepszy. rfrzeci skierowałby się tam, gdzie l11U najdo
godniej. A czwarty wreszcie zły, że nie on daje dyrekty
\vy, nagadałby mi impertynencji:- za które wyleciałby za 
drz\vi, n1nie zaś po raz setny ogłosiliby brutalem, opo
nente1n z zasadv i ... finita la comedia . 

.,I 

- Rozumując tak, do niczego nigdy nie dojdzierny. 
Ludzie \vybitni intelektualnie powinni się przepychać po· 
prostu do kierownictwa, nie zvvażając na sarkanie mal
kontentÓ\v, ani na odpadanie op·o11entów_, którzy umieją 
jedynie krzyczeć bez treści. 

- Treścią byvva tu najczęściej wlasny zysk lub strata, 
choćby niekiedy groszowa. i\lbo prosta zawiść, zrobić 
innemu na przekór. Widzę, że w panu jest zapał, panie 
Strzelecki, proszę mnie U\vażać zawsze za poplecznik:a 
pańskich idei. Będziemy razem próbowali. Ja tu już dawno 
zaczynałem, lecz nigdy nie dozwolono ini skończyć ża
dnej najn1niejszej budovvy. 

Zjazd był liczny istotnie, z\vłaszcza n1lodzieży. Przy· 
jechał i l(onopski, \vysoki, grubo ciosany, par·obkowaty, 
przystojny zresztą i bardzo pevvny siebie. 

Strzelecki spojrza\vszy na niego, zastanovvil się: 
-- Gdzie ja go 'vidzialem? 
Zauważył, że Konopski na jego widok zbladł, a 

potem poczer,vieniał nagle i zaczął się przed nin1 wy
raźnie ukrywać. 

Zaba\va wrzała. \i\Tycieczka do lasu 'vozami i na l{O· 

niach dostarczyła mnóstwo epizodów, które rozżarzały 
oczy nievvieście i męskie. 

Panie Justa i Bójska, otoczone zgrają lecących na. 
łat,ve zdobycze młodzieńców, były w s\voim żywiole i sta
rały się prześcigać z sobą. Jerzy był jednym z najbar
dziej rozry,vanych i mógł sobie zanotować dużo \Vrażeń 
nie tyle zachwycających, i]e sensacyjnych. Prócz pań o 
bujnych nadmiernie temperamentach, snuło się kilka 
młodszych panien, które, jak Strzelecki zau\vażyl, nie. 
bardzo "'iedziały co z sobą robić i do kogo się przy
łączyć, bovviem młodzież interesowała się ba~dziej nie
wiastami, u l{tórych inożna było coś skorzystać i za
bawniej, bez żadnych skrupułów flirtować. Strzełecki zdo-
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łał się raz wymknąć do panien i pań z innego ob.ozu 
i stwierdził, że .są bardzo miłe. Ale to orzeźwienie źródla
ną wodą po ukropie nie długo trwał10, gdyż zabrano go 
znowu par force pod lżejsze znaki. 

Po powrocie do Zdołczyc, Strzelecki już teraz wspól
nie z panem Y. rozpoczęli agitację, by zgromadzić pewne 
grono ziemian sąsiadów do gabinetu gosp,odarza domu·. 

Zeszło się wprawdzie kilkunastu obywateli, lecz pa
trzyli p·odejrzliwie na sojusz Strzeleckiego z panem Y: i za
częli ich obu lekko ignorować. Pan X: zwrócił się do 
Jerzego i rzekł dość arbitralnym tonem: 

- Właściwie o co panu chodzi? Pan Bójski mówi 
nam o jakichś progra1nach pańskich, ale nie wiemy, 
jakie są te programy i czego się tyczą? 

- To nie są programy moje, lecz ogólne, i tyczą 
się całego ziemiaństwa - rzekł Strzelecki. - Chodzi o 
to, że obecnie, p10 w·ojnie vvszystkie warstwy narodu orga
nizują się, aby utrzymać svvój stan i swój byt. Ziemianie, 
posiadacze większych czy inniejszych własności, powinni 
także iść społem, aby bronić swoich placówek, nie v1 my· 
śli jedynie tej, aby utrzymać się przy tych obszarach, 
lecz aby wywalczyć sobie możliwą egzystencję. Dlatego 
trzeba się przeci\vstawiać nadmierny1n żądaniom .twiąz. 
ków pracy, które, idąc w myśl swoich interesów, żądają 
naturalnie, jaknajvvięoej i nie liczą się z tern, że to mote 
rujnować warsztaty. Trzeba występować solidarnie, aby 
uzyskać jaknajkorzystniejsze konjunktury dla gospodarstw 
rolnych. · 

- Przepraszam -· oclezvvał się jakiś głos. - Mówił 
pan, że posiadacze 'viększych i mniejszych własności po
winni iść społem? Cóż to, z drobną szlachtą, czy z chło
pami chce pan nas konsolidować ? 

Zaczęły się nieprzychylne szmery. 
- Tak - odrzekł śmiało Strzelecki - bo rolnicy 

mali i 'vięksi mają jedne i te san1e cele i dążności, które 
powinni rozwijać nie tylko dla dobriobytu osobisteg~~ 
lecz dla dobrobytu państ\va. Idee ziemian powinny za
kreślać jaknajszersze kręgi społecznych działań, których 
podstawą jest rolnictwo. N a tym fundamencie mogą. 
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wvrastac coraz nowe. tworcze nomvs.fv i coraz sw1e-
J , ~ J J 

tniejsze zdobycze~ tylko trzeba clicieć, a to już całkowicie 
zależy od panów. Gdy będą zgodne dążności, inicjatywa 
zacznie wzrastać. Ale nie można zasklepiać się w swoich 
sferach, bo to już nie pora po temu. 

- Przemawia pan w duchu socjalistycznym! 
- Przemawiam za ziemiaństwem, bo ziemianinen1 

jest tak samo chłop na kilku morgach, jak i szlacl1cic 
na paru włókach, lub obszarnik na kilkudziesięciu, czy 
na kilkuset. Każdy z nich, stosunkowo, powinien mieć 
jednakowe prerogatywy i każdy ma jedne i te same 
obowiązki dla kraju. 

- Jednem słowem chce pan, abyśmy chłopów,~ nau
czyli pracy na roli i dali im broń w rękę, którą oni po
tem wyzyskają przeciwko nam. 

- Gdyby nawet tak było, będzie to godny czyn spo
łeczny i patryjotyczny i wyjdzie z czasem na dobro pań
stwa. 

Strzelecki n1ówił dalej w tym duchu, lecz odezwały 
się głosy ciche. 

- Dlaczegóż to jakiś rz~dca i obcy ma dawać dy-
rektywy? Przecie my chyba sami ... 

- Posłuchajmy dalej! 
- Et plecie I Chce zapewne wysadzić Y: na prezesa. 
- Albo sam się na to stanowisko wykierować. 
- Dajcie pokój! Któż za nim pójdzie? 
- Słuchajcie panowie, to są uwagi słuszne i rady 

dobre - odezwał się jakiś głos. 
Lecz głosów takich było zbyt mało, natomiast pa

nowie zaczęli szeptać z sobą o urodzajach;' o cenach 
na zboża. Ten i ów ziewnął, ten i ów zajrzał do okna, 
ktoś szepnął - ,,wiecie co, bridge 1ni zapachniał". 

- Patrzcie, jak się tam bavvią w ogrodzie. Et, do
syć z temi nudami! 

Wkrótce jeden z gości wysunął się dyskretnie, za 
nim drugi, trzeci. Panovvie zaczęli się niecierpliwić. Dy
skusja rozpoczęta przez kilku wyczerpała się rychło, wresz
cie zaczęli krytyl<o,vać zbyt szerokie ·inicjatywy jak na 
czasy obecne. Powstały sprzeczki, rozległy się niechętne 
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głosy znudzonych, stęsk:nionych za stolikien1 lub zabawą. 
Strzelecki i pan Y: trzymali się dzielnie, tylko Jerzy ob
serwując zgromadzonych_, iniał wrażenie, że inówi 'vłaś
ciwie sam do siebie. Pan '\'."'": uśmiechał się złoślivvie pod 
wąsem. Wreszcie pan Bójski zakończył sprawę. 

- Ot vviecie co, panowie, dosyć na dziś I Chodźmy 
na bridge'a ! 

Projekt przyjęto z zapałern. Rozeszli się wszyscy. 
Jerzy był chn1urny. Pan Y: vvybuchnął: 

- N a dziś dosyć! Będzie to bardz,o częsty refren 
tych zebrań. 

- Jakże pan myśli, zjednoczymy się? Przecie to i1ie
słychanie ważne I 

- Wymaga czasu, cierpliwości, praktyki i przy
kładu płynącego z innych okolic kraju - rzekł pan Y: 
W naturze naszej jest już tendencja naśladownictwa 
i chęć by nie być zakasowanym. To będzie atut naj
pewniejszy. Ale n1am wrażenie, że gdy pan się nie 
zniechęci, gdy wytrwale będziemy działali w tym ki1e
runku, coś się z czasem zrobi . . 

- Ha, zobaczymy I - Chciałbyn1 by nie zabrakło 
mi zapału - odrzekł Jerzy. 

W ogrodzie towarzystwo bavviło się. Pływa110 po 
sta\\tie) robiono zdjęcia fotograficzne całych grup, grano 
\V tennisa. 1-)ełno bylo śmiechu, flirtu, sw-obodnych dovvci
pÓ'vv. Niektórzy tańczyli w salonie, inni woleli odosobnione 
zakątki. 

Jerzy złapany przez panią Justę l{ładł jej k:abałę, bla
gując ile 'vlazło, na co ona odpowiadała sentymentalnie 
z tęskną zadun1ą i potal{i\vaniem, kokietując go zn·o·\Vu 
inną metodą. Gdy Jerzy zwrócił się do której z obecnych 
pań. Justa nie dawała jej dojść do słowa, a gdy ta umiała 
pon1in10 wszystko zdobyć głos i zaczęła mówić, Zachłań
ska rozpraszała U\vagę wszystkich zagadywaniem bodaj 
do służby, lub ostatecznie \Vychodziła z pokoju. vVido
czne111 było aż nadto, że pragnie tyll{·O san1ą sobą absor
bo\Yać cale to\varzyst,vo i nie znosi }{onkurencji. Strze
lecki iniał już tego 'vszystkiego zupełnie dosyć. U cieszył 
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się, gdy pan Ada1n zaproponował, aby l(onopski zagrał 
na oboju z al{opanjamentem pani Justy. 

- N a oboju? -- zastano,vil się znowu Jerzy. 
Zaczął się popis. I)an i\da1n usiadł obok Jerzego. 
- Niecl1 pan teraz obserYvuje Zachłal1ską. vVielki 

nastrój I 
Jerzy patrzał i podzi,viał pozę grającej. Zachłańska 

rzucała oczami po l{ątach sufitu i spuszczała je nagle 
melancholijnie na swoje ręce_, l{tÓre podnosiła z I{lawi
szóvv wysol{o, odrywając je od nich gwałtownie, jal{by 
ją parzyły. 

- Cóż to za ekstaza, bo melodja nie nastraja tak 
wysoko. C·oŚ gra pospoliteg·o. 

- Ale o:n siedzi obol{. Pan nie umie wyczuć - zgor
szył się Adam. 

- A .. prawda I 
Spojrzał na l(onopskiego i znowu dłużej zatrzymał' 

na nim zdu1niony wzrok. 
- !(to to jest? !(to to jest? U licha! .. 
- Czy on panu kogo przypomina? Bo na mnie on 

robi wrażenie fauna grającego na flecie nad strumykiem
- Eee, gdzież tan1 I raczej svvojskiego chłopaczka 

z ligawką adwentową. 
Wtem ośmioletni chłopczyl{ przeglądający na stole 

album z fotografjami, podsunął go Jerzemu i Ada1nowi 
i brudnym palcen1 wskazał jedną fotografję. 

- To jał .. 
Spojrzeli i jednocześnie obaj parsknęli stłumionyn1 

śmiechem. 
N a fotografji stał chłopczyk półtoraroczny, lub d\vu

letni, zupełnie nagi. Ręce miał opuszczone po bol{ach 
wydętego brzuszka: minę wielce zabawną w swej bezrad
ności. I taki wypięty, uwieczniony, reklamował się jeszcze 
podpisem un1ieszczony1n pod fotograf ją: 

„N asz syn". 
- Pocóż ten podpis? W niedwuznaczną inęskość 

jego płci, nikt tu nie może vvątpić - śmiał się Strzelecki 
szczerze ubawiony. -

A pan Adam rzekł z całą powagą do malca: 
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- })ezwstydnil{ jesteś I . . N ie mogłeś to sobie choć 
listka figo\vego zafundować? Nygusie I 

- Ja nie wiem co to? 
- Nie wiesz? Jesteś tedy nowoczesny Apollo, uzna-

jesz plastykę i naturę. Slicznie I 
- Ja nie rozumiem tego. 
- A słuchajno, ·dawno ci zdechł czarny k:ot? 
- żaden kot nie zdechł. 
- Czemuż nosisz żałobę po kocie? Spójrz na swoje 

paznokcie. 
Chłopak wytrzeszczył oczy. 
- A bo co?l 
- No, bo czarne jak święta ziemia. 
- Et, bo pan to też! .. 
Zachłańska chrząknęła parę razy charakterystycznie 

i twarde spojrzenia ciskała na szepcących panów. 
- Cyt, panie Adamie, rozpraszamy nastrój I 
Właśnie muzyka urwała się. Zachłańsl{a powstawszy 

od fortepianu, rz:ekła kwaśno: 

- Panowie nie słuchacie, a pan Konopski tak cu
downie grai 

- Winszujemy, winszuj·emy - wołał Adam. - Gdzie 
pan się tak nauczył? 

- E .. to jeszcz·e w Budyjo .. wie .. 
Konopski zaciął się, poczerwieniał i dodał szybko: 
- To już dawno .. 
Strzelecki nagle odwrócił się i popatrzał na niego 

uważnie. I w jednej chwili olśniła go błysl{awica wspom,
nienia. - Ależ tak, naturalnie! 

- Pan zna BudyjÓ\\7 na kresach? - spytał obojęt:
ny1n tonem. 

- A to dobre sobie I Przecie to był majątek pana 
Juljana - zawołała pani Justa z nerwowym śmiechem. 

Konopski milczał i odwrócony plecami do salonu 
przebierał coś w nutach. 

Strzełecki nie przestawał patrzeć na niego z niei
uchwytnym uśmiechem. 
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- Chyba to inny Budyjów jakiś, bo ten gdzie była 
gorzelnia i o&"romn3: rektyfikacja, ~o której_ całe nasze 
rejony odstawiały spirytus, ten Budy]ÓW nalezał do Połu·
bińskich_ 

- Ależ pan się myli! W majątku pana Juljana także 
była gorzelnia - trzepała Justa. 

- W takim razie, powtarzam, to inny Budyjów ---:
uśmiechał się wciąż Strzelecki, nie spuszczając oczów 
z Konopskiego. 

Ale on wypadł już z salonu. Za nim pobiegła pani 
Justa. 

- Co ci się stal9? - zwarjowaleś I - spytała zła. 
- Bo niech mnie każdy dureń nie zaczepia I I>sia .. 

krewi 
- Cicho, co pleciesz! Jesteś z k:resów i wiesz chyba, 

kto to Strzełecl{i i Zebrzydowski, do którego tak:że coś . . 
c1erp1sz. 

- J abym tych panów. . jabym ich ... 
- Sam jesteś panem, kiedyś n1iał Budyjów. 
- A pewnie, że tak I 
- N o to czego się bzdyczysz? Wyglądasz jal{byś się 

ich vvstydzil czy bal .. 
- Także opovviadanie I Bał? . . Pfy I .. Jedźmy już le

piej stąd, bo n1nie złość zaleje. 
Pani Zachłańsl{a łagodziła wzburzonego przyjaciela. 

W salonie Bójsl{i z łagodnym uśmiecl1em, gładząc wąsy, 
mówił do Jerze go: 

- lVInie się też zdawało, że ten jego Budyjów był 
na księżycu. A pan go zna, pa11 wie }{to on jest? 

- Niech n1u tan1 Bóg sekunduje! Co 111i do niego! 
- Nie, panie Jerzy, tal{ nie można, żeby byle }{to. 
- Więc cóż, odervviesz go od Zachłańsl{iej - za-

vvołała z gniewem Bójska. 
- Czekaj, l(a1nilko, mnie nic do pani Justy. Niecl1 

go sobie ina za ... przyjaciela, ale ja chcę wiedzieć o nin1 
prawdę. Lubię wszędzie i zawsze przedewszystl{iem znać 
pravvdę. 

Strzelecki spojrzał na słoniowateg·o jegomościa z 
ironją i nie111al pogardliwem pobłażaniem. 
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- Pan wybaczy, ie dziś zaniecha1ny tych wyjaśnień. 
Do takicl1 zaś zjawisk jak pan Konopski jestem j~ż 
przyzwyczajony I Nie psujmy mu zabawy, a jego księży
cowy Budyjów niech mu i nadal dodaje urol{u i powo-· 
dzenia. 

Pan Adam pałał ciekawością i po chwili przyłapał 
Strzełecl{iego. 

Jerzy śn1iał się. 
- l(im jest l(onopsl{i? Przecie mi pan sam mów~ł,. 

'vczoraj, kim on jest. 
- N o teraz I mnie chodzi o t 10, jak wyglądał wteq,y, 

gdy był w Budyjowie? 
- Był synem jednego z oficjalistó'v gorzelniczych,. 

ale vvłaśnie tern się odznaczał, że grał ciągle na oboju 
i czytał vviecznie powieści k:ryminalne, czen1 bawił przy·
jezdnych panó,v, bo był zabawny i pretensjonalny ka
botyn. Oto wszystko! 

- Aha! No, widzi pani zaw·sze jednak był na Budy
jowie i nawet był zna11y. 

- Taal{, tego nie zaprzeczę. 
- Szczęściarz życiowy. On się tupetu nauczył od 

delikwentów Szerlol{ Holmesa i znalazł swojeg·o Szer
lok H·olmesa w osobie pańskiej, na l{tóreg·o bardzo nie·
f.o rtunnie traf ił. 

Po tern n1ałem pozornie zajściu nastąpiła jednał{ pe
wna konsternacja w towarzystwie. 

l{onopsl{i nie pokazywał się w salonie. Zjawił się do
piero przy kolacji w usposobieniu ininorowem. Lecz przy 
stole 11umor mu wracał prawie i1npetycznie, pod wpły"ven1 
nadmiaru trunl{ó,v. 

Wreszcie l{olację przyśpieszono, gdyż humory vvielu. 
mężczyzn doszły do tycl1 granic, po za któren1i już }{ur
tyna zapada. Po kolacji to"rarzystwo wypłynęlo do ogro
du, w jednem zaś z pokojów, 'v sąsiedztwie stołovv·ego, 
libacja trwała jeszcze. Dochodziły stamtąd wesołe śpiewy, 
toasty, a często gęsto i brzęk szkła. Zdarzał;o się nawet, 
że przez okno wylatyvvały z furją puste butelki, ciśnięte 
z pogardą, gdyż zastąpiły je novve i pełne. 
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Pewien młodzieniec, któremu octy zasnuły się prze~ 
śliczną mgłą rozrze,vnienia, chodził za wszystkiemi pa
niami po kolei i każdej oświadczał, że ją kocha, szanuje 
i że jest dumny z tego. Zapewnieniami temi. panie bawiły 
się znakomicie, ale tylko jedna z nich, starsza i bardziej 
romantyczna, niż nawet ów młodzi,eniec, a łatwo,vierna, 
pozwoliła mu wyprowadzić się do ogrodu i objąć \V pół. 
'fak spacerowali po nocy; ona upojona nim, on rozczulony 
jej dobrą wiarą w swoje zapały alk·oholiczne. 

Wkrótce n1nóstwo innych par rozsypało się po ogro
dzie. Tryskały w górę rakiety. Pan Adan1 operując 
ogniem bengalskim, oŚ\vietlał często, bardzo niepiotrzeb
nie, ciemne zal{amarki, skąd płynęły tajemnicze szepty. 

Strzelecl{i 11auczony doświadczeniem wczorajszem, 
unikał cienistycl1 t1stroni pacl1nących bzem. T·o go jed
nakże nie uratowało. 

W pewnej chwili pani Bójska otarła się prawie o 
niego i szepnęła mu w sa1ne ucho: 

- Będę za godzinę na ławeczce, pod płaczącym je-. 
s1onem. 

Strz·ełecki przyjął to do wiadom·ości, ale nie poszedł. 
Po dwuch godzinach grania w bridge'a wyszedł przejść 
się. Ogród miał wiele rozmaitości i żywej dekoracji, 
a l{siężyc tak bezczelnie śmiał się prosto w oczy Strzełec
kiemu, że Jerzy zaraził się swawolnem tchnieniem, ja
l<iem oddycl1ał caly ogród; postanowił sprawdzić, co 
się po spóźnionym terminie dzieje pod jesi1onen1. Na. 
dejście jego tam wywołało niespodziewanie burzę okla
sków. l(ilku młodycl1 ludzi i kilka weselszych pań, z pa
nią Justą, urządziło sobie dodatkową bibl{ę na ławce, 
która miłośnie obejmowała w krąg cały jesion. J(rążyły 
gęsto kieliszki, śmiechy, dowcipy. Pani Justa była zapa·
trzona w jednego z młodych wojsk1owych i najwyraźniej 
podniecona nim. Illustrowało to zdwojone rozrzucenie 
oczu i potrojona krzykliwość. Piękny porucznik był 
\V opałach. Zachłańska, ujrzawszy Strzełecl{iego, zaczęła 
go 'vzywać do siebie gwałtownie głosem- i giestami. Jerzy 
podszedł, ale po kilku kieliszkach uznał, że nie należy 
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przeszkadzać nowyL "I~ at~k?m zaborcz_ym, skierowanym ~~ 
hecnie do porucznik ~a ~ ze ta ?ryg1nalna zabawa obeJ1

-

dzie się zupełnie bez J~go udziału. . . . .. 
Wyszedł z pod ob .w1słych konarów 3es1ona 1 p·oszedł 

w stronę domu. 
Był zamyślony, nie 2 powodu straconej ok:azji pod 

jesionem, ale z powodu, że w tej księżycow10 wyskoko
wej atn1osferze budziły się rC:żne ~efl~ksje . 

. . Bawin1y się nieźle I pocz"--i.tk1 ciekawe I 
A potem ni z tego ni z 1oweg.:o przyszły. n1u na inyśl 

czasy, }{iedy było i bogato i nawe.t. hucznie: ~śród zie
miaństwa, a jednak jakoś spok,ojni.ej, czy n1©Ze· wytwor~ . . 
nie] . 

. . Ba, 111an1y przecie svvobodę I . . . 
Dochodząc do dworu usłyszał muzyl{ę i śpi~w~ Z 

otvvartycl1 ok:ie11 lała się n1elodja swawolnej śpievvl{i. Głos 
kobiecy dodawał do tej melodji bardz10 frywolne sło,va· 
z brawurą i zacięciem. W ol{nie salonowem siedziała pnL 
stać ]{obieca, pod ol{nem zaś od strony ·ogrodu na we-· 
randzie cien1niały jak.ieś postacie. Strzełecl{i podszedł 
bliżej. Ujrzał }{ilku inężczyzn stłoczonycl1 w grupie zwar
tej. Zdziwił się i jeszcze się przybliżył. Wszedł na we
randę. Wtedy zobaczył, że ni.ężczyźni ·obcałowywali po 
kolei zwi·eszoną na zewnątrz, obnażoną rękę siedzącej 
w ol{nie I{obiety aż po osadę ramienia. 

- Panie, do ogonl{a I - szepnął jeden z roz.eśn1ia
nycl1 an1atorów, pociągając Jerzego do grupy. 

Strzelecki poznał panią Bójską. 
- Słyszy pan, pani I<:an1ila śpiewa przy akompania

n1·encie swego n1ęża, a że przecie i nam się coś należy ... 
Wtłoczyli Strzeleckiego do środka, gdzie znajdo-

vvał się i pa11 Adan1. 
l)ra.1{.tyk:ant szepnął do ucl1a Jerzemu. 
- Pa.ńsk:i pocałunek: odczuje napewno. 
- Wątpięl Nie zdążyła go poznać. 
Gdy }{.olej 'vypadła na Jerzego c1noknął glośn10 w po

wietrzu i wycofał się z grupy. Pani odwróciła głowę do 
ol{na, półprofilem i, w tekście śpiewu rzuciła krótkie 
pytanie: 

- 132 



POWOJENNI 

- l(tóry to tal{i oryginalny? 
Za1niast odpowiedzi posypały się nowe pocałunki 

następujących. 
Gdy Strz·ełecki uk:azał się w salonie, pani l(ainila 

błysnęła na niego oczami porozumiewawczo. Jerzy pa
trzał rozśmieszony na zgarbioną postać Bójsl{iego przy 
fortepianie. Grał miękko i rzewnie, cieniował akompanja
ment do piosnki żony, która przytem nie marnowała 
czasu, bawiąc się jednocześnie w salonie i na werandzie„ 

Do Jerzego przysunął się młody czł.owiek, znajomy 
z pobytu j·ego w U chaniach w czasie świąt wielkan.ocnych. 

- A co panie, czy nie mówiłem, jak to się w Zdoł
czycach bawią? Wesoło panie, co? Przynaj1nniej czło
wiel{ wie, Ż·e żyje. 

- Pewno I pewno I 
- A zobaczy pan ~ano, jak się będziemy rozjeżdżali. 

'"fu kil.ku pojedzie włożonych do powozu jak tł·omoki. 
-- Nie winszuję paniom, któr·e z nimi pojadą. 
- Eee, przyzwyczajone! 
Po skończonym śpiewie Bójska d1opadła do Strzełec

k:iego. 
- Byłam i cz!ekałam. Spłoszyli mnie tamci warjaci 

z Justą. · 
- Mnie także -- odrz.ekł jak echo. 
Z ciężką głową Jerzy wrócił do oficyny o białym 

dniu. Pod prysznicem orzeźwił się i wyjechał k·onno 
w pole. 

W południe znalazł u siebie list od Dady. Czytał go 
długo. N a twarzy jeg·o odbiły się wrażenia sł1oneczne. 

- Wesoły, drogi mój dzieciaki - sz·epnął w p·ewnej 
chwili. 

Czuł w sercu gorącą falę szczęścia. Oparł głowę na 
dłoni, zapatrzył się w obraz narzeczonej, która była dla 
niego krynicą ożywczą po zatęchłej erotycznym upałem 
swawolnej nocy dzisiejszej. 

- My stworzymy inną rodzinę, a z czasem inny, 
polski ziemiański dwór, taki jak u Pobogów w Ucha
niach. Prawda, Daduś mój serdeczny? 
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Podniecony nowyn1 zapałen1 jakby nań wionęły 
nowe wiosenne prądy, śwież,o rozkwitłej, \vonnej 
kniei leśnej, pracO\\-"ał cały dzień. Wieczorem pisał list 
do narzeczonej i przenosząc się d10 niej wyobraźnią, klę
czał u jej stóp, ręce jej miał na ustacl1. 
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N a łą\k:ach uchańsl{ich wrzała gorączkowa praca . 
. Zbiór siana trzeba było przyśpieszyć, bo chociaż na po
god·nem ·niebie nie dostrzegano ani jednej jeszcze chn1ur
l<i, ale hen, z daleka, nadlatywał głuchy odgłos g-rzmotu., 
zwiastun burzy i deszczu. Powietrze miało w sobie \Vilgoć 
specyficzną, zaprawną aromatem ziół i skoszonej trawy. 
Zapacl1 siana mocny, odurzający przesiąkał coraz bar
dziej wilgocią, która się już wyczuwała w povvietrzu. Ja
skółki latały nisko nad ziemią, gdzieś w olszynach skrze
czała głośn.o zielona żabl{a; były to oznaki wróżące nie
chybny :deszcz. N a łąkach było pełno ludzi, dziewczęta 
grabiły siano, ekon·om Karwacki dozorował stawiania sto
gu, do którego fornale dowozili naładowane vvozy. Wśród 
dzie\vcząt była Dada Turowa z Celusiem. Ona pracowała 
na rów·ni z czeladzią. Celuś zgrabiał n1ałe kJaczki siana 
na -svve grabki, ale miał minę buńczuczną i p:ot mozołu 
na białem czółl(u. Opodal na kopicy siana siedział stary 
Krzepa. vVrócił przed chwilą z wędrówki po lesie i z o
gromnego snopa ziół i kwiatów, który z sobą przyniósł., 
wybierał teraz cenne nabytki lel(arskie. UkJadał je 'v 
pęczkj i mruczał do nich różne przemowy. 

- Co n1asz rosnąć bez żadnego pożytku, to lepiej 
służ ludziom, bo tal(ie tvvoje pravvo od Boga clan.e. Nie
masz co żałovvać lasu, dziś, jutro bydło by cię strato\ivało 
i zjadło. l\t1yślisz, że będziesz żyło i kwitło wiel(i? Ak:urar ! 
a jednej wiosny nie dosyć? I za tę łaskę Bogu dziękuj. 
To co dla czło,vieka znaczy osiemdziesiąt czy sto lat, tu 
dla was jedna vviosna. A potem sl(urczysz się, zeschniesz~ 
daj zapomnisz: żeś był młody i piękny. Ot tak ono i jest l 

'i\Ttem Dada z1nęczona i zgrzana podbiegła pęden1 d-~) 
starego. 
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- Dziadulku, ledwo oddycham I Niema tu jeszcze tro-
chę wody? 

Zajrzała do blaszanej l{onwi. 
- Niemal oj bieda! Umieram z prag;nienia. 
- Ja skoczę po wodę! - ·.zawołał Celuś1. 
- Nie chódź sam do strumienia: Cel_, poczekaj, pój-

dziemy razem. 
- A (cóż to ja 'dziecl{o jestem? - oburzył się malec. 
- Każdy wie_, żeś mężczyzna dzielny, jeszczeby teżt 

przytwierdził !(rzepa. 
Ale Dada porwała I{onew i biegła naprzód ze .śpiewl{ą. 

na ustach. 
!{rzepa patrzał za nią z lubością. 
- To, to także sama ta najpiękniejsza wiosna! „faka 

ci była i ·nasza Terenia· jak: my. do- Po.rzecza zajechali z pa
nem Romanem. Była ci ona jako ten kwiat inajowy na 
łące a jako ptaszek ciwirkający \V lesie. A teraz co?· 
we łzacl1 tonie i vv żałości. A on,, B6g tt,ll{{o wi~ g'dzie 
się obraca a może już i trawą mogiła porosła. Hej .l3oże 
miły I czyby twoje wyrol{i były napra1wdę tal{ie ol{rutne? 

Stary rozgniótł łzę zebraną. pod powiel{ą. i wyrzel{ł 
z pasją do siebie. 

- A tobie dziadygo nie wglądać do wyroków Boga. 
Będzie tu wydziwiał a pytania Bogu zadawał? Widzisz go· 
masz I mądrala I A jal{ jaśnie pan Roman przyjedzie to 
g·dzie stare ślepsl{a przed spojrzeniem Boga ul{ryjesz? 

1,u nagle podnióśł głowę, namyślał się chwilę i rzekł 
z uśmiecl1em szerok:im. 

- „Howory' szczo hoczesz o ludyszczach i zemli, ale 
do Boha czełowiku tebe kudy!" 

- Ot jal{, tal{ to ono i jest! Wara od tego co twoja 
głowa nie zmierzy. A tal{i pan Roman wróci i zno~wu 
słońce zajaśnieje nam jeszcze piękniej a kwiatuszl{i, one
zapachną słodziej i nasza pani na nowo kwiaten1 za
kwitnie. 

Nadbiegła Dada, przed nią pędził Celuś z rozvvianą 
czuprynk:ą. 

- Burza idzie, dziadulku? o słyszy dziadulel{ jak 
grzmi za lasem? Niewiadomo czy Karwacki skończy stóg„ 
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a mamuś koniecznie kazala ten stóg postawić. 1 

- Do roboty, Cel 1 Piotruś podawaj tu wóz I nała
dujemy I - wołała Dada do ogrodniczka, który z '\Vozem 
ogrodowym pomagał także w pilnej p·racy. Chłopak u
kładał na wóz k:opice siana, które powoli nadziewał na 
widły. 

- Żwawo l)i~ruś ! ruszaśz się jal{ rak! 
- Toć nie gardłowa sprawa! Deszcz musi poczel{aĆ 

aż sk:ończymy. Zrobi się, a co nagle to po djable I 
- Piotruś zawsze fisolof. 
- !(to? - 'iVybucl1nęła Dada śmiechem. 
- Przecie dziadziuś nazywa go fisolof? 
·~ Filozof I nie można przekręcać, a wiesz co to 

znaczy filozof? 
Ale zanim Celuś odpowiedział, Dada zaczęła nasłu

chiwać. Chłopczyl{ zadarł główkę do góry i słuchał tal{że 
pilnie głuch~go o:dgłosu płytną1cego od strony drogi. 
Piotruś nastawił uszów. 

- To nie grzmoty - rzekł przekonyw·ująco - to 
aeroplan leci dalel{o stąd. 

- To samochód! - zawołała Dada, zwracając się 
· w stronę li1n_ji wierzb, gdzie była droga. 

- O, o, o! widzi pani? pędzi, och jak pędził - l{rzy
knął Celuś - a jak: błyszczy! 

- l\1aszyną l{tości jedzie do dworu - zal{Ofll{ludował 
Piotruś flegmatycznie. 

Już i !{rzepa zobaczył i usłyszał równy łosl{ot mo
toru. Dziad wstrząsnął się niemile. 

- Nasłuchał ja się tego a napatrzył w l{rążu, jak: 
była wojna, to teraz aż skóra cierpnie kiedy zatrąbi a 
benzyną zaleci. Zdaje mi się zaraz„ że to nowa jakaś 
bieda. 

- Nie plótłby dziadek byle co! 
Krzepa uśmiechnął się wesoło. 
- A to pewno pan Jerzy szoruje, żeby prędzej swoje 

słonko zobaczyć. 
Dada zerwała się jakby podfrunęła. Ale wnet 

ochłodła. 
- Nie, Jurek teraz przyjechać nie może i ... nie tak. 
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Zapatrzyła się w sylwetkę błyszczącego auta i krzy-
lmęła znowu. 

- Do dworu zboczyło. Jakiś gość do nas! 
Spojrzała na !(rzepę chmurnie. 
- Tal{ mnie dziadulek tern przypomnienie1n \Vojny 

usposobił, że się teraz boję tego auta. 
!(rzepa spojrzał 1na nią pytająco. ·Między źrenice ich 

spadła chmura nagła i złowroga. I vv jednej cł1-vvili oboje 
poczuli, że krew im l{rzep·nie vv żyłach. 

- l\1oże to jal(a zła wieść - szepnęła Dada, ,pilnie 
patrząc vV oczy starego. 

!(rzepa zatrząsł się i rzucił wystraszone spojrzenie na 
Celusia. 

- Boże! Boże! - szep;nęla Dada z lękiem szcze
gólnym. 

Z dalek:a odezvvał się grzmot, iskra piorunovva prze
leciała \VSl(roś obłolcó\iv ukośnie, jal{ złamana ognista igła. 
Zahuczało: zerwał się lekki wiatr niosący już wyraź·ny 
zapach deszczu ·na s\ivych mokrych sk:rzydłach. l(rzepa po-
wstał żywo jak:by odmłodzony. · 

- Nie, to pevvno pan Roman Pobóg przyjecl1ał ! 
!(rzepa rniał \iV oczach blasl{ niez\vykły. Patrzał na 

Dadę z mocą. 
- Zła vvieść ·nie pędziła by tu z takim szumem, przy

niósł by ją telegram albo list. '"f o ·najpevvniej pan Ro111an 1 
Szli vve troje z Celusiem, któremu jedna!{ Dada za

broniła povvtarzać przypuszczenia l(rzep·y. Pravvie biegli. 
Dada chciała pędzić naprzód, lecz żal jej było zostawić 
starego. !(rzepa gorączl<ovvał się idąc dużemi krol{a111i) 
podpierając się lcijem i sapiąc ze zmęczenia jak: nie
dźwiedź. Nie mó,vili do siebie nic, oboje przejęci czen1ś 
nieok:reślonem co się vvk:raclło pomiędzy 11ich i gnało 
naprzód. J ednyrn tchem pra,vie 'veszli do parku. Dada 
podbiegła prędzej, ale !(rzepa jęknął żałosnym głosem. 

Z , . . . . ' - a raz . . . zaraz 1 Ja . . . I Ja .... 
(Pierwszy dopadł do domu Celuś, wbiegł do salonu. 

Z po za vvęgła, od strony k:uchni 'vyjrzała Ewl(a. Dada 
l<iwnęła na nią. 

- l(to przyjecl1ał? ... 
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- l\1aszyną przyjechał jakiści obcy pan, bardzo 
piękny! l{ozma,via z panią dziedziczl{ą i ze starszy1n pa
nem. O la Boga jak się błysk:a I 

J(rzepa stanął, bo mu nagle nogi stężały. 
- 1"o ... nie dziedzic przyjechał? ... 
Ewka zrobiła wielkie oczy. 
- A bo co? ... 
ICrzepa machnął ręką z gniewem i usiadł na sto

pniach tarasu zupełnie wyzbyty z sił. Dada przemówiła do 
niego uspokajająco, ale stary obu dłońmi tarł skronie 
i po,vtarzał zrnienionym głosem. 

- l(iedy 'to nie on sam_, to coś złego o 11in1. 
"fyle było przerażeniia vv oczach starego, że Dada bez 

namyslu postanowiła spravvdzić, k:im byJ 11iepokoją/cy 
przybysz. 'i\7biegła .na taras i znil{ła we drz'vviach salonu. 
Od pier\ivszego rzutu olea na panią 'l'eresę i pana I>a\ivła 
poznała, iż gość 'nie był zlyrn z\iviastune1n. Siedział odi
wr6cony do vvejścia plecanTi. ])ada spostrzegła jego ele
gan1ck:ą sylwetk:ę i już chciała się cofnąć, gdy Celuś uj,~ 
rzawszy ją, podbiegl do niej. Jed·nocześnie pani 'reresa 
zawołała: 

- Dado chodź do nas. 
\Vytworny n1łody człowiek~ ży,vo povvstał z krzesła. 
- Pan l~d\ivard Zebrzydovvsk:i --- pani l\!Iagdalena 

'rurowa. 
- Jeszcze jedna rodaczl{a vvasza - rzekł pan l)a vveł. 
vVar skłonił się glębol{O. Dadci poda.la ll1U ręl{ę 

i podniosła ·na niego oczy. Zwarli się spojrzenien1 i ... 
oboje na raz zastygli w tern spojrzeniu. SzkarJatny run1i.e
niec "vytrysnął na ~vvarzyczce Dady. Zadrżała ja:-:by spa
rzona ogniem. --Spłoszone oczy jej oder\ivaly sic; prze
mocą od jego oczÓ\V. Rzęsy czarne zafalovvały 
prędk~o nad roziskrzonym błęk:item jej źrenic. Cofnęła 
ręleę. Odsunęła się. A Zebrzydovvski stał na miejscu \vpa
trzony, z br\vią zciągniętą, z t\varzą pobladłą. \ 1V oczach 
jego było zdumienie bezmierne. Stał jale pos~1g·. l)a·da 
podniosła na niego znowu oczy szerok:o ot\varte i znovvu 
przyć1niła je povvieleami. 
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NiezwykJość tego powitania i cały jego nastrój był 
tak rażący a vvygląd obojga tak: szczególny, że pani Te
resa i pan Pavveł odruchowo povvstali z miejsc. Odczuli 
niepojętą dla siebie k:onsternację Dady i Zebrzydovvsk:iego~ 
która świadczyła aż nadto wyraźnie, że to 11ie był efekt 
pierwszego spotk:ania. Pomimo, że Edward i Dada opa
nowali się już, sytuacja była kJopotliwa, nikt i1ie i1i_ógł 
zdobyć się na słowo. N ag le Dada bąk:·nęła coś do Teresy 
i prędk:o wyszła z pokoju. Za nią pobiegł Celu~; 

·Zebrzydowsk:i powiódł oczami za Dadą i po długiej 
chwili milczenia spytał pan.a Pavvła matowym głosem. 

- Pan povviedział, że ta młoda osoba jest naszą ro-
daczk:ą? . . . vVięc pochodzi z l{resów. 

- Tak. 
- Bardzo pięk:na I 
Powiedziane to było takim tonem, że n1ożnaby isądzi~, 

iż tylk:o uroda Dady zrobiła ,na Edwardzie tak: piorunu
jące wrażenie. Pan Paweł i Pobożyna zrozu1nieli i11tecję 
Zebrzydowsk:iego i odrazu skierowali rozmowę inaczej. 
Tematu. dostarczyła burza, która zbliżała si~ l1ucząc i ol
Ś:niewając błysk:awicami. 

War ze,brzydowski był układn,y, uprzejmy, ale bez 
dawnej swotbody. 

Zdradzał wielkie roztargnienie. Często zwracał oczy 
na drzwi od tarasu, jakby mimowoli oczekując w nich 
smukłej postaci w ciemnej sukience. Wydała mu się zją.
wiskiem. Rozmowa tak dalece nie szła, że wr1eszcie Te„ 
renia zaproponowała Warowi odpoczynek:. 

- Ojczulek zaprowadzi pana do jego pokoju. Prosze 
się przed podwieczorkiem rozgościć u nas. Lokaj pański 
już zaniósł tam walizki. 

- Lękam się, czy nie zrobię państwu kłopotu swoją 
oso'bą? ... 

- Witamy pana jal{ przyjaciela, wierząc że i pan 
tak: samo się do nas odnosi. Zatem ceremonje między 
nami zbyteczne. 

Ze•brzydowski ucałował jej ręce. 
- Trochę nas pan odświeży tchnieniem ze świata, od 

którego już prawie odwykliśmy na wsi. 
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Teresa zostawiła pan6w i poszła zarządzić pódwie„ 
czorek. Pierwszą myślą kierovvana chciała zajść do Dady 
z którą zaprzyjaźniła się serdecznie. Ale może ona sobie 
tego nie życzy? 

Terenia odczuła, że zaszło coś, co Zebrzydowskiego 
i Dadę niebywale wstrząsnęło. Ciek:awość niewieścia nur
towała Teresę, lecz delikatność nakazywała zostawić na 
razie przyjaciółl{ę w spokoju. 

· Jasl{rawa błyskawica i prawie jednocześnie hul{ gro
mu przeraziły Terenię. Wybiegła na ganel{, by zobaczyć, 
czy piorun tak bliski nie uderzył w budynki. ·Na dzie
dzińcu ujrzała Piotrusia z l{oniem i z wozem od siana. 

- Czy stóg sl{ończon.y? - l{rzyl{nęła Teresa. 
- SI{ończonyl - odl{rzyknął, podchodząc blisl{o 
- Gdzie to uderzył piorun? 
Piotruś patrzał jakoś zezem a ciekawie w jedno okno 

za gankiem. 
- A to ci gruchnęło w samą sadzawk:ę. A młodsza 

pani w tal{ą burzę pobiegła do lasu. 
- l(to? pani Dada? 
- No, juści. Pani Turowa. 
- Sl{ąd ,;viesz I Dawno? 
- A już z l{wadrans albo i lepiej. Przez łąk:ę szła 

tak prędką jal{by ją kto gonił. Wołałem~ że będzie trza-
skało to tylk.o kiwnęła głową i poszła dalej. 1 

-· Trzeba po panią pojecl1ać, Piotruś zaprzęgaj l{onia 
to będzie najprędzej. 

Nowy błysk~ i o;głuszający hul{ vvepchnąl panią Te„ 
resę do przedpok~oju. 

Za gank:ien1 glośno zaml{nęło się okno. 
Teresa wołała na Piotrusia przymykając drzwi od 

'l.viei. 'tru, gdy stanął przed nią Zebrzydovvski. vV oczach 
:mia„ l płomienie. 

„ - Ja pojadę po panią Turową - rzel{ł tak stanowczo, 
:że Po bożyna osłupiała. 

z~ 11rzydows}{i zbiegł Z gan}{U i podążył szybk:o 
·w ·stro~ ~ zabudo·vvań. vV ch\vilę potem zahuczał mo~or 
samocho\n ,u i błyszcząca limuzyna pomknęła drogą wio-
dącą . do l'L ~u. 
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War siedział sam przy l{ierow·nicy. Drogę pamiętał 
z daw·nycl1 polowań, zresztą jechał obok lasu przed go
dziną do U chań. 

Deszcz siel{ł w szyby auta. Długa, zgrabna maszyna 
prowadzona dobrze, pędziła śmiało, sunąc po · tvvardej, 
mol{rei drodze jak po linie. Gromy huczały coraz czę
ściej, wiatr dął, oślepiające błyskawice zale'\ivały świat po
tokiem złota. War bezpieczny od deszczu i wichru zdwa
jał pęd ocierając szybę od spływających po niej stru
mieni wody. vV oczacl1 svvoicl1 miał odbicie ocz.u Dady. 

- 'fo o·nal to ona! - powtarzał sobie od tej cl1\vili, 
gdy ją ujrzał i gdy jej oczy spojrzały na niego, zapa
n1iętaną tak dobrze głębiną błęk:itu. 

- Tak:ie oczy ma tylko ona! tyll{o o·na I 
Nie zastana,viał się kim ona jest i jal{ się tu "vzięła, 

wiedział ty 11{0, że to tamta i wiedział, że jak: 10111 ją tal{ 
i ona jego poz·nała odrazu. Ani na chwilę nie vvą:tpił, że 
to on·a. A ta ucieczl{a teraz do lasu? czy to n~ie dovvód, 
że i ona wizję jego 11osiła \V sobie i dlatego doz11a,ła 
ral{iego samego wstrząsu jal{ i on? 

Limuzyna cicho \Vsunęła się na drogę leśną, pod 
sklepienie sosen. 

Deszcz tu n.ie zacinał tal{ ostro jal< na l)lolu tyll{o 
\Viatr buszował i gvvizdał po igłach sosu.owych. Droga 
była pełna k:orzeni i trochę za wąsl{a. \Var zwolnił biegu, 
jechał ostrożnie rozglądając się pilnie dol{oła. Nareszcie 
na jednym zakręcie drogi stanął. Dalej niepodobna było 
prowadzić auta. Edvvard zaml{nął motor i wysiadł zasta
nawiając się w którą stronę podążyć. Las był tu zwarty 
i podszyty gęsto jałowcem. Wołać na nic się nie zdało, 
bo nie usłyszy z powodu głośn.ego szumu i chrzęstu 
drzew. War myślał chwilę. 

- Nie poto przyjechałem, żeby w lesie obserwowa~ 
burzę, mogłem to sa1no czynić w domu! , 

Zebrzydowsl{i poszedł drogą przed siebie, rozu1nując, 
że Dada chyba także nie będzie brodziła po mokrej trawie 
i vvśród zaroszonego obficie podścielisk:a zagajów leśnych. 
Szedł wytrv.·2le i 'vypatryvvał przed sobą. 
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Burza uspokoiła się nieco, gromy huczały już dalej1: 
tylko jaskrawe błyskawice, raz po raz złociły drzewa 
i zmyte deszczem różowe pnie sosen. 

W pewnej chwili bystre oczy Wara ujrzały 'daleko 
przed sobą ciemną postać kobiecą i białą główkę. 

- To ona, to ten jej biały zawoik: na włosach·. 
Uczuł łomot serca. Przyśpieszył kroku. Był już dos~
blisl{o, gdy ona obejrzała się nagle. Zrobiła rucl1 ręl{oma 
jakby się przed ·nim zasłaniając i uniosła się cała jakby 
do ucieczki. On podchodził patrząc na nią. Ran1ion.a 
jej opadły, na twarz spłynął znowu rumieniec. Zebrzy
dowski był już przy niej. Chwycił jej obie ręce i zachwy-
cone oczy 'vnurzył \V błękit jej źrenic spłoszonych. 

- Znalazłem ciebie! - rzekł głucho. 

Załopotała rzęsami, usta jej drgnęły. Cała była jak. 
struna, na której jego wzrol{ i uścisk jeg~o rąk: grał pod
niecającą oszalałą fugę. Wzruszenie i lęl{ zata1nowały jej 
głos. Patrzała tylko na niego, jak urzeczona, jal{ by spadł 
na nią czar przedziwny i zamącił jej Ś\iviadomotŚĆ. A on 
pił urok: jej oczów i ręce jej trzymał na svvych piersiach. 

- !(toś ty? wizja czy zja,visko cudu naszego w pu
szczy na kresach? Odnralazłerm cię d·opiero teraz, po 
siedmiu latach, tajemnicza cyganl{o 111oja - n1ówił War 
stłumionyn1 głosem. 

Ona milczała. Usta jej rozcl1yliły się jal{by miały 
\:Yypowiedzieć jal{ieś słowo ważne, ale drgnęły tyll{o i za
płonęły gorącą. krwią. Zebrzydovvski patrzał na te usta 
~'vieże jak jagody, łaJ{omie. . . łasl{otliv1ie. 

- Były n1oje, całowałem je - vvyszeptał drżąc cały. 
Dada szarpnęła się, przybladła. Zebrzydowski nie 

puścił jej rąl{, ujął je mocniej jeszcze i z ocza1ni vv jej 
oczacl1 spytał: 

- Mów, }{to jesteś? 
- Nie jestem cyganką, nie jesteś1ny w puszczy I{re-

so\vej. Proszę niech mnie pan uwolni. 
- Nie! muszę wiedzieć twoje i1nię i nazvvisk:o. 
- Poco? . . . zresztą pan słyszal. Ja zniknę z oczu 

pana dziś jeszcze i. . na zawsze. 
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- Nie I Ja cię już teraz nie puszczę I Tyś moja i sa1na 
wiesz o tern najlepiej I Nazywasz się lV.Iagdalena Turowa? 
co to za nazwisk:o? Czy jesteś mężatl{CJ:i? 

- Jestem wdową. 
- A I ... A wtedy w puszczy jak: się nazywałaś? 
- Dobrucka. 
- Dobrucl{a? 
Zebrzydowsk:i zmarszczył brwi i patrzył na Dadę 

zdumiony. 
- Dobrucka? panna Magdalena Dobrucka z Dawi-

dówl{i, panna Dada? 
- Tal{. 
- Czen1uż ja o tern wtedy nie wiedziałe1n? 
l\tiłoda k:obieta zmrużyła oczy. Pier~szy uśmiech bły

snął ·n.a jej. ustach. 
- Byłam cygank:ą. Nie wiedziałam tal{że pańskiego 

nazwisl{a, dopiero dziś ... 
- Ależ ja o pani słyszałem wtedy. 
- Ja o panu również! 
- Miała pani wystąpić w świat po raz p1ierwszy 

w karnawale w 1915 roku. 
- Losy moje były inne. 
- \i\Tiem, rozeszły się wieści, że rodzinę pani w Da-

widówce zamordovvano. 
- Ojca mego i matkę. Brat poległ na wojnie, ja 

tyll{o z nicl1 żyję. 
Zebrzydowski podniósł jej ręce do ust i trzy1nał je 

długo. 
- Panie Edwardzie ... 
Zatonęli znowu w sobie oczami. 
- żyjesz dla mnie, Dado moja. 
- Panie Edwardzie ... 
- Nie zaprzeczaj I Niech pani nie zaprzeczał Wspom-

nienia o tobie, pozwól mi się tal{ nazywać, były nitl{ą 
złotą, która wiła się po przez moje .życie subtelną przędzą. 
Wspomnienie twoich ustek było mi marzeniem, rozk:osz
nym snem. Twoich ustek, Dado. 

- To co było ... to. O, niecl1 pan na mnie już nie 
patrzy, tak jak wtedy! 
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Młoda kobieta zatrzęsła się, odstąpiła krok cofając 
się z pod jego wzrolcu, od tego cza:ru, l{tóry ją ogarniał 
tak przemożnie, że traciła na nowo władzę nad sobą. War 
przyciągał ją do siebie despotycz,nie. Wnużona w jego 
oczy drżała. Zaborcze ramiona Zebrzydowskiego oplotły 
ją rnocnym uściskiem_, na usta jej spad'ły jego w:rzące 
głodne wargi. 

Dada straciła panowanie nad sobą. Chwilę trwała 
upojona poddana bez tchu jego łaknącym ustom. Nagle 
szal jego obsypał ją jakby potopem iskier. Zapłonęła I 
Rzuciła inu ręce .na szyję. Pocałunki ich stopiły się w pur
purze buchającego z nich płomienia. Usta ich odrywając 
~ię od siebie wypowiadały jal{ieś słowa obłęd:ne, słowa 
l~tóre były nowem zarzewiem ich szaleństwa. Słowa i po
całunki jego były potokiem żywego ognia, które spalały 
ją 1 ){tóre targnęły w niej śpiące zmysły i rzucily ją w or
kan jego pożądania. Czerwony tuman zasłonił mu oczy, 
ol{rutna fala pragnień niosła ich w otchłań rozkoszy. Ale 
nad tą otchła·nią Dada odzysk:ała pierwsza przytomność. 
Przegięta w tył w jego ramionach, cała poch-łonięta jego 
uściskiem jęknęła rozpaczliwie i wyzwoliła się z jego 
przemocy. Zdyszana oparła się plecami o pień sosny, 
oczy jej patrzyły na \V-ara, wielkie, gorejące, zapamiętałe_, 
bezden!ne w wyrazie, z których mgłę uµojenia zdarła 
ciemna chmurka nagłej zupełnej świadomości. 

- Jestem narzeczoną I 
Wyrzekła te słowa jakby do samej siebie, tępo, na

wet bez wyrzutu, tylko niejako stwierdzając san1 f al{t. 
- Tak! Jesteś ·narzeczoną moją - zawalał Zebrzy-

dowski. 
- Nie I Jestem narzeczoną Jerzego Strzeleckiego. 
- Strzeleckiego? 
- Tak. 
-- Strzeleckiego? I<:iedy to nastąpiło? 
~ Przed dwoma miesiącami. 
~ Nie jesteś już narzeczoną Strzeleckiego, jesteś 

n1oją i tylko moją I -
- A pan? przecie i pan jest zaręczony. 
- Po,viedz - byłem! Takf ale dziś jestem t\vój. 
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'- Jakie to dziwne, jakie to strasz·nel Dlaczego do
piero teraz się spotykamy? Obraz twój nosiłam w sercu 
niezatarty ani tragedją w Dawidówce, ani następnie w sza. 
rzyźnie mego życia, ani potem, gdym pokochała Jurka. 

- Kochasz Strzeleckiego? 
- Z'dawało mi się, że go bardzo kocham i ... ko-

cham go, tak, ale jakoś zupełnie inaczej. Teraz widzę 
przepaść, jal{a dzieli tal{ie dwa uczucia. Miłość moja dla 
ciebie trwała w mej duszy do tej pory. Ale ten myśliwiec 
z puszczy stał mi się, przez lata marzeń o nim bajką1, 
cu'dną fantazją najpiękniejszego snu. Byłeś dla mnie 
mytem, pieśnią. Czyż sądziłam, że cię jeszcze spotkam 
w życiu? 

- Opo"'1iedz n1i swoje losy Dado - rzekł .Ed,vard 
i z uczucie1n przytulił jej dłonie do us.t. Podda \Vala sit; 
tej no,vei pieszczocie z radością szczęśliwą, 'vidząc inny 
a tak: drogi dla i1iej wyraz 'v jego oJdza'ch. Ta cicl1a~, 
dobra pieszczota jej rąl{, l{tóre on całował ze czcią, była 
dla nie_j niewypov.riedzianie n1iłą, cl1oć nie zdawała sobie 
sprawy dlaczego. 

Zebrzydo,~1sl{i ujął jej ręl{ę i poszli przed siebi~ .--·cza
rowani cude1n s,i\1ego spotl{ania. 

'Młoda kobieta opo,viadała swoją historję od tego 
momentu gdy rozstali się 'vó,vczas 'v puszczy. lVló\viła 
szczerze, jak: Ila spowiedzi, odby~1anej z całego życia. 
Nie zataiła przed ni1n ani jednego ,l\rrażenia, ani jed11ego 
momentu. N a'vet gdy Z\vierzała 111u się z bolesnych prze
żyć swego 1na.łże(1st,1va z '''acła,;vem Turen1 była szczera 
i prosta, bez perfidji, bez egzaltacji. Nie czyniła z siebie 
ofiary, nie oska.rżała '" niczem \7\Ta~cła,va, przeci,vnie siebie 

. tyll{o, że n1ogła zdecydować się 11a to n1ałżeńst,vo, cze1n 
i \!Vacława uczy11iła inieszczęśli\vy1n. Ojc;a Tura 'vspon1i~ 
nała serdecznie z uczuciem córl{i. O swojej pracy na 
Sarnach opo'"1iadala z zapałem i wtedy oczy jej grały 
weselem i energ.Ją życia. Często ś1niech jej srebrzystą 
ga1ną zaak:o1npanjo"'ał jal{ien1uś wspo1nnie11iu z tycl1 i1ie
daw'nych czasó'v jej służby. Parę razy w toku zwierzeń' 
zajrzała głębią źrenic 'v oczy Ed,varda a jego przenikał 
dreszcz i oinistyn1 gradem siekł' jego nerwy. To spojrze-
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nie jej posiadało dla \Vara siłę magnetyczna i wszech
mocną. 

Zebrzydowski słuchał jej wyznań z ściągniętą brwią 
i chmurą w oczach. Odczuwał jej dramat, jej walki i bóle, 
ale myśl, że ona była żoną tak:iego Tura, burzyła w nim 
krew. \V" pewnym mon1encie ścisnął jej rękę aż syknęła 
i rzekł z oburzeniem. 1 

- Jak: mogłaś żyć z tak:i1n człowiekiem, w takich 
warunkach? ... Jak: ty mogłaś, Dado? 

A ona spojrzała na niego pogodnie i rzekła cicllym 
głosem. ; · . i 

- Musiała111 ! Szukałam serca tam, gdzie je mogłam 
znaleźć, a serca potrzebowałam bardzo, bardzo! Prze
szłam męczarnię duszy i ciała, ratowały mnie wspomnienia 
Dawidówk:i, często . . . t"vój obraz. Pamięć twego poca
łunl{u, który był pierwszym pocałunkiem mężczyzny na 
moich ustach i jako pocałunek: miłosny, dający szczęście) 
pozostał jedynym aż do dzisiejszego d·nia. 

'Zebrz.ydowsl{i był pełen zachwytu dla niej i dla jej 
szczerości, tulił jej ręce do ust. 

Nie spostrzegli się, że zapad·a wieczór. Po burzy po
goda błysnęła błękitem nieba. Słoń.ce spływało ku zacho
dowi na pasmach czerwieni i złota. W powietrzu byl 
przeczysty oddech czerwcowego wieczoru. 

Dada i \Var wracali autem do Uchań, promienni, 
jal{by skupili w sobie wszystkie uroki rozkh·vitłych· póJ 
i blasl{ów· nieba. Mieli w sercach taki sam bbgaty toa:i 
i melodję przesłodl{ą, jakie u.nosiły się i grały wskroś 
powietrznych rozedrganych prądów młodego Iata. 

Pani Teresa wyszła na ich spotkanie zaniepokojona., 
z zapytaniem w oczach. Dada rzuciła się jej na s~yję 
z nieokreślonym okrzykiem wybuchłym z jej piersi. Pobo
żyna uniosła brwi w górę. 

- A.eh ·taki Czy to było powtórne spotkanie się .cy
ganki z nieznajomym myśliwcem z puszcz 11aszych, 
kresowy.eh? · 

- Więc domyśliłaś się Tereniu? _Jak to dobrze I Bo 
ja opowiedziałam Tereni nasze spotkanie i naszą sielankę 
już dawno - zwróciła się Dada do Edwarda. 
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Zebrzydowski ucałował gorąco ręce '"feresy. 
- I jaki wyrok wydała droga pani na tę roman -

tyczną parę z puszczy? 
- Zdaje mi się, że \vyrok: mój odpowiada w zupeł

ności dzisiejszej sytuacji - rzel{ła ..-feresa patrząc na roz
promienienie Dady i Wara - Ale ... teraz ... 

- \Viem co powiesz Tereniu. Wierni Ty 1noże nie 
rozumiesz tej siły ... 

- Ja nie rozumiem?! Oj, dziecko drogie. Odczuwam 
'\ras bardziej niż przypuszczacie. Tylko lękam się o kogoś 
dla którego jesteś . . . wszystkiem. 

- Tereniu! Tereniu! 
Zebrzydowski ujął ręce Dady i rzek:ł bardzo iniękl'o 

i bardzo serdecznie. 
- I dla m:nie jest ona wszystk:iem. 
- Czy tak, panie Edwardzie, czy tak istotnie? --

pytała Teresa. 
Szczere wzruszenie zadrgało w jej głosie. Wyciągnęła 

do nich ręce. 
- Jeżeli miłość wasza jest prawd'ziwą, głęboką 

i świętą, jaka rzadko zdarza się vvśród ludzi, teidy ten 
trzeci musi ustąpić. Ale biedny, biedn,y pan Jerzy! 

Pan Paweł Pobóg okazał się mniej wyrozumiały od 
'feresy i bardzo surowo osądził Dadę, pomimo, że ją 
szczerze lubił i cenił. Oburzył się na nią za straszny 
zawód jaki robi Strzełeckiemu i nie dał się przekonać 
Tereni, że Dada nosiła stale w duszy pamięć nieznajo-
1nego z puszczy, którym był War. : 

- Nie powinna się była zaręczać1 z Jerzym kiedy takl 
Syrr1patja jego przechylała się stanowczo na stronę 

Jerzego. Na Wara Pobóg patrzał nieufnie, ale że go 
także lubił, tylko mu niedowierzał, przeto przy pierwszej 
rozmowie nakładł n1u w uszy dużo morałów i teorji ty
czących się poważnego pojmowania życia i miłości w mał
żef1stwie. War był tak zapalony i szczerze zakochan,y 
w Dadzie, że nawet i morały Poboga przyjął z należnem 
uznaniem i buchnął pana Pawła w- ramię<t, Poboga poca
łunek: ten· rozśmieszył_, ale nie przekonał. Stary pan tyll{o 
stwierdził raz jeszcze, że Zebrzydovvskiego można kryty-
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ko,vać ale niepodobieństwo go nie lubić i gniewać sit; 
na niego. Zastanawiał się jedynie n~d tern, jal{ si,ę 
Edward przystosuje do l{oniecznej teraz egzystencji na 
Pochlebach, bez żadnych już sperand rozleglejszych. N a 
to pytanie odpowiedziała mu Terenia. 

-- Teraz wszystko zależy od Dady. c;dy ona ig·o 
prawdziwie l{ocha, potrafi go zatrzymać "\.V Pochlebach 
i nawet nauczyć go pracować i ul{ochać tę pracę. 

r- Dzieweczko, po sobie sądzisz Dadęl Ale pa
rniętaj, że ona wyfrunęła ze swego g11iazda w wir 'vo
jenny i odrazu połamała sk:rzydła. rf eraz jest trochG 
jak błędny ptak, albo może ćma, którą taki ogień jal< 
\\Tar może spalić na żużel i spopielić. A on sam, przecie 
to wicher, rozk:apryszon.y, wybraniec fortuny, którą wojna 
\vygnała precz na cztery wiatry. Oni oboje teraz to 
ludzie powojenni, jakich widzi się mnóst,vo. vVykolejei1cy ! 
Strzełecki jest także z ich szeregów. Ale Strzelecki to 
feniks! On nie zginie, on jeszcze ginących wyratuje! 
Tak samo jak ty, dzieweczko. 

- Ja? - Ej tatuś przesadzal Życie bym oddała 
za to gdy;bym mogła Ro1nka wyratować z jego niedoli. 
Bo jeśli on żyje, to jest "\V jakiejś strasz·nej nędzy, inaczej 
sobie nie wyobrażan1 ł A tymczasem n1oje najżarliwsze mo
dlitwy, najzbożniejsze pragnienia nie mogą go wyratować 
i wrócić n 1am go. . . jeśli żyje ... 

Łzy ukazały się w jej oczach. 
- Tereniu, dziecko moje, pamiętaj o maleństwach 

waszycłi. Oczy już wypłakałaś, ale Z\V(!tpienia nie dop·u
szczaj do serca. Skądże to możesz wiedzieć, jakiemi dro
gami Bóg prowadzi Romka do ciebie i dzieci, i czy 
modlitwy twoje ... 

Teresa uścisnęła ojca prędko i bojąc się rozpłakać 
na dobre, odeszła pośpiesznie. Gorycz jej przebierała 
już miarę, męka sta,vała się okrutną. i zaczynała sie 
właśnie najstraszniejsza ,choroba duszy i serca - z\vąt
pienie. \Var i Dada i miłość ich nasuwając Tereni naj~ 
droższe wspomnienia męża z czasów narzeczeństwa i póź
niejszych, budziła tern większą tęsknotę jej duszy i tem
bardziej cierpiała. Myśl Tereni biegła także z holesną 
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zadumą ku Strzełeckiemu. żałowała go z całego serca, 
a nie mogła mieć za złe Dad'zie jej szału;. Terenia ro
zumiała przyjaciółkę i jej gwałtowną miłość dla '\!Vara, 
bo przypomniała sobie swoje pierwsze sp,otkanie z Ro
manem na rzece i pod jodłami w lesie krążskim, po 
którem oboje należeli już duchem do siebie. Dada była 
w oczach Tereni wytłomaczoną jeszcze i dlatego: że 
wspomnienia nieznanego myśliwca z puszczy i Ó\vczesna 
ich sielanka była właściwie rn.iemill{nącem echem 'v sercu 
mło'dej kobiety pomimo jej straszny.eh przeżyć. 

A Da'da była .ciągle jal{ po1d w:pływem narl{ozy, }{tóra 
odurzała ją do zatraty wszelkich rozumowań. War przy 
Dadzie zapomniał także zupełnie o narzeczonej i wogóle 
o wszystkiem, .co .nie było oczami Dady i urol{iem jej. 
Parę dni zeszło im jak .cu'dny sen. Byli ciągle z sOłhą, 
zachwyt ich nie przygasał~ ale też nie było w nim nic 
realnego. żyli fantazją i .czarem chwili. Młoda k:obieta 
nie pamiętała nic więcej po na·d przeżytą sielałnl{ę w· pu· 
szczy i obecne ich spotkanie, jakby całe jej życie sk:on
centrowało się tyll{o w tych dwóch momentach. Wspom
nienie 'dawne i otuma!nienie dzisiejsze to był jeden al{ord 
zgodny bez żadnych dysona'nsów. Ale nadeszła chwila, 
że harmonja ich zmąciła się nieco. ' 

W przeddzień wyjazdu Zebrzydowskiego z U chań 
spędzili oboje z Dadą szarą godzinę przy fortepianie. 
Mło'd'a kobieta słuchała muzyl{i Wara w upojeniu. Grał 
z artyzmem~ pełnią uczucia. Dada była pod urokiem me
lodji Chopina~ Schumanna, które Edward 'vykonywał pre
cyzyjnie. Griega grał z brawurą i z temperamentem buj
nej swej natury. Ogarniał ją zach'wyt. Postać Wara przy 
fortepianie dostrajała się stylem do jego muzyki. Czasem 
snuł własne kompozycje, w których zwierzał narzeczonej 
wszystek zapał i moc uczuć gorejących dla niej w jego 
duszy. Gdy potem śpiewali razem romanse cygańskie., 
wspomnienie sielanki kresow·ej owiało ich nowym sza
leńczym wichrem 'vspólnych pragnień. Edward chwycił 
Da'dę na ręce i chłonął pocałunkami jej usta, wybiegł 
z nią. z salon.u w mroczne srebrzyste aleje parkU. Przy;„ 
tuleni 'ao siebie ch'odzili do późna w opalow·ej poświacie 
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księżyca . .Nad nimi huczały chrabąszcze, gdzieś z daleka 
z pól wołały derkacze. świeży zapach jaśminów wnikał 
strugą woni i draźni-ł. pachniały róże. Dada i Wa]j 
chodzili pod szpalerem starych lip. On projektował icl1 
życie 'vspólne i miał takie dobre myśli, takie piękne 
roztaczal przed nią perspektywy, że Dada po raz pierw
szy odczuła vv nim nieznany dotąd sentyment jego dla 
rzeczy, l{tóre kochała. Była w nim przytem energ_ja i za
pał. który ją uniósł. Poczuła się jeszcze szczęśliwszą 
i oddaną jemu. Było jej z nim tak dobrze; że sama przy
tuliła głowę do jego ramienia i spytała cicho; serdecznie. 

- War, k:iedy będzie nasz ślub? 
A on drgnął nagle. 
l{to to tak mówił do niego niedawno, temi samemi 

słowami? I oto ujrzał rnały salonik w morelowem o
świetleniu, dźwięki muzyki tanga, szelest tańczących par, 
'v sali balowej i oczy Róży tuż przy s'\ivoich oczach i ten 
sa1!1 szept jej pragnących ust. 
~---··· 

- Wah, kiedy nasz ślub? 
I jego bezbarwna odpowiedź: 
- Kie'iiy zechcesz ... 
- Dlaczego za'drżałeś War? - spytała Da<ła. 
- Droga moja, chcę ~lubu jaknajpręClzej, ty wiesz'! 
- Ale <przyznaj, uderzyła cię przed chwilą jaka§ 

111yśl, nieprawaaż? Czy to jakie wspomnienie? 
- Nie, najdroższa - skłamał gładko. 

Lecz w tej samej minucie i na nią spadło wspomnienie 
jakby je'dną złośliwą rzucone ręką. Ujrzała Jerzego przea 
kominkiem w pokoju pana Pawła wtedy gdy dali so:bie 
słowo. A potem gdy na jego nalegania o pr.~dki ślu:h 
podała mu nieoawołalnie termin roczny, na który mu
siał się zgoozić. Rumieniec okrasił jej twarz. A teraz? ... 

·.Przypomniała sobie jeszcze własne słowa clo Jerzego, 
że to auch leśny przywiódł go w jesie1ni na Samy, że 
to nakaz leśnego 'ducha ich łączy. 

Mło<ł·a kobieta przetarła dłonią czoło, jakby myśl 
!1-atrętną zniweczyć pragnęła. Myśl: która się stała. 
intruzem. 
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~- Co tobie, jedyna? 
- Co teraz robi Jurel{? 
- Ktoooo?! 
- Jerzy Strzełecl{i, bo zadaję sobie pytanie, który 

nakaz ducha leśnego był istotnen1 prawem dla mnie? 
Czy ten z puszczy, k:tóry nas z sobą spotkał, złączyl 
usta nasze i zapalił w naszych sercach niezagaslą pap· 
mięć, czy też ten, który Jerzego przywiódł na Sar.ny. 

- Jaki duch leśny? Nie rozumiem! Sl{ąd te myśli 
Dado, teraz! przy mnie? ... \~lięc gdy ja wyjadę? ... 

- Będę zawsze twoja. Ale wszakże ... wszakże i ty 
teraz jedziesz do panny Róży. 

- Postaram się, aby ona sama zwróciła ini sło,vo. 
\i\lien1, że ją zranię, ona mnie kocl1a. 

- A Jurek! On prócz mnie już nil<"iogo nie ma na 
świecie. Mówił mi, że we mnie złożył całe życie i n,a:
dzieję. . . Zająknęła się wzruszeniem .. 

- Więc? - spytał War sucho, ·patrząc na nią ba~ 
dawczo, - Dada ja muszę być jedyny i wyłączny 'dla 
ciebie, nawet jal{o wspomnienie. Ja 'vspon1nień innych 
niż nasze 'vspólne nie ścierpię - rzekł tward;o. 

- Ani ja również. Ale trudno ini jest pogodzić się 
z 111yślą, że Jerzy będzie tak bardzo sk:rzywdzony moją 
omyłką. 

- Dado dosyć! błagam cię ł Dado ja cię tu nie;
chcę zostawić! Jedź ze mną do \Varszawy. Przyśpieszymy 
ślub i pojedziemy za granicę. Dla takiego szczęścia jak 
nasze potrzeba szerszego świata, \vłosk:iego nieba, morza, 
gór, świetności f Pokażę ci tyle cudów, tyle doznam,y 
wspólnych wrażeń. 

- Ty znasz to wszystko, a ja znam tylko Ostendę. 
Przyjechaliśmy tam z rodzicami i Zychem bez
pośrednio po naszej sielance~ a przed samym 
wybuchem wojny. Już myślałam, że inoje marzenia o sze
rokim świecie, którego jestem tak: ciekawa, nie spełnią 
się nigdy, a oto ty mi obiecujesz ich zrealizo\vanie ... 

- Dla ciebie Daduś, powięl{szyłbym świat i jeszcze 
go upiększył, aby tylko widzieć blask rad1

ości w twoich 
oczach. 
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- Blask ten nie jest dla świata, lecz dla ciebie 
\Var - odrzekła poważniejąc. Będę najszczęśliwszą wtedy 
gdy będziemy razem w swoim domu. 

- Och, gdyby w Hłowatynie i Derbyszczach ... 
- To nie stanowi najv1ięl{szego szczęścia. Zobaczysz_, 

że i w Pochlebach będzie nam bosko. · 
Zebrzydowski zasępił się. 
- Szlachecka habenda! 
·_ Będziesz ją jeszcze kochał_, bo ja chcę ci tan1 

niebo stworzyć na ziemi. 
- Za ciasne I - sarknął. 

-- N a wet ze mną? O nie inÓ\V tak \.\Tar i .rozpędź 
ten brzydki cień w oczach. Słyszysz sło,vik:a? Tak samo 
śpie,vał w Dawidówce, gdy jak~o młodziutka dzie,vczyna 
n1arzyłam o przyszłem szczęściu, o czemś, o czen1ś ta
kiern wielkiem ! lVIyślałam, że cały ś·\viat dla mnie I Jeszcze 
i ciebie wtedy nie z·nałam. Ty byłeś 'vtedy w Hło\vatynie, 
Turek w N owosiółkach ... 
• 

- Znowu? . . . Dado prosiłem cię ... 
- Ależ War, czego się zaraz gniewasz? VV~spomina1n 

czasy, k:iedy my wszyscy byliśmy szczęśli,vi) u siebie, nie 
przeczuwając_, że będziemy rozbitkami. Nie bądź zazdro
sny \'{,Tar, bo wtedy i ja mogę być zazdrosną o \Vszystkie 
twoje wspomnienia, liczniejsze i pe,vno ponętniejsze ni2 
1noje, jak: i te ostatnie z Różą. 

- To było co innego! 
- Wiem! ale chyba ona nie była ci zupełnie obo-

jętną, bo nie wierzę abyś ty ... tylko ... 
Ed,vard zatrząsł się. 
- Nje mówmy o tern! 
- Jak: chcesz, ale ja ci jej nie vvypominam. A wiesz 

dlaczego? Bo żadna dotąd l<obieta napewno, pr6cz mnie, 
nie oddała tobie razem tyle uczuć i płomienia swojej 
l{rwi. 

Zebrzydowski wziął Dadę przed siebie, objął ją ra-
1nionami i wpatrzył się w jej oczy poddane mu i już 
od jego płonących źrenic zapalające si~. Pragnął jej 
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ust, więc oddała mu je z ufnością, jak przynależne jemu, 
który pierwszą krasę ;d'ziewczęcą z nicl1 spił ... 

. . • ' ' ' ' 
Gdy Zebrzydowski odjechał i cichy łoskot samocho

du rozwiał się już w zasłuchanych uszach Dady, otoczyła 
ją nagła pustka, chwycił ją lęk niepojęty .. Doznała wra~ 
żenia, że chlusnął ktoś na nią ceber zim11ej wody. Zhu~ 
dziła się w niej męcząca rozterka i nurtowała w duszy. 
Cały ;d.zień !Jada :nie mogła pozbyć się wrażenia, że Jerzy 
Strzełeck:i to jakaś potęga, której ona nie złamie, ale ją 
z przed siebie usuwa, by runąć w przestrzeń płomienistą, 
w }{tórej zginie ... ale w której widziała tylk:o oczy Wara. 

- Więc niech w nich spłonę! ... 
Późno w nocy Da;aa pisała list do Strzełeckiego. 
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- N o, 11areszcie jestem tu, na swo1eJ habendzie I 
lVIam ją kochać podobno, jak obiecuje moja Dada. Ha, 
zobaczymy! 

Zebrzydowski przeciągnął się na łóżku i zadzwonił. 
- Pawciu, ubranie do konnej j.azdy, żywo I !(aż tam 

osiodłać jaką szkapę. Może jest co przyzw,oitego pod 
siodło. 

- A śniadanie ? 
- Dawaj śniadanie! 
- Do łóżka? 
- Czyś zwarjował? Cóż to jestem położnicą, żebyn1 

w betach jadł. Idjociejesz kotkul 
- Można i zidjocieć od ciągłej jazdy. 
- Pojedziesz znowu do Warszawy. 
- Jaśnie pan się zamęczył Szofer mówi, że w san10-

chodzie jest mały remont. Z U chań to niezły kawał dro-. . . . 
gi m1e1scam1 „ „ • 

- Pojedziesz sam i }{oleją. 
-Ja? 
-Tyl 
- Już wiem! Pewno z kwiatami. 
- Głupiś I Pojedziesz do Bristolu, zabierzesz resztę 

rzeczy, listy, które tam do mnie nadeszły ... 
- O, o to widać na dłużej do Pochleb6w wybraliś1ny 

się I ? Słusznie I 
- Bardzo się cieszę, żeś zadowolony I No, woda, 

ubranie, śniadanie i koń. Cóż się tal{ gapisz? 
- Bo jaśnie pan taki inny .. 
- Jaki na przykład? 
- Jakby przed wojną. 
- N o, to się ciesz l 
- A czy ja wiem, co z tego wyjdzie? 
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- Słuchaj no) Pawciu ! 
- Jużf w ten rnoment. i\ łazienka już czeka. 
Gdy War po śniadaniu \vyszedł na ganek i naciągał 

rękawiczki reniferowe na delikatne ręce, uśmiechnął siQ 
• rzewn.Ie. 

- rfrzeba sobie ręce opalić jak Dada! I to moje cy-
ganiątko było gajowym? Oryginalne I 

Wskoczył na konia. 
Złotogniady traken tańczył pod siodłem i żuł nie

cierpli\vie wędzidlo. Zebrzydovvskj vv sportsmenskim \vy
t,vornym l{ostjumie r1ormował gorączkę k:onia z fleg1ną 
un1iejętnie i w krótl{in1 galopie vvyjechał za bra1nę. 
Minął szeroką aleję topolo\vą, kłusował pomiędzy polan1i) 
na których szeregi pochylonych postaci pełły bural{i. 
Czerwieniły się ubrania kobiet, głowy od,vracały się vv 
stronę drogi, skąd dochodził raźny tętent. Dziedzic zacie
kawiał, był tu bowiem nader rzadkin1 gościem. Przed 
Warem rozciągały się pola, łany jego \Vłasne. Szmaragdo
wy jęczmień chylił się aksamitną gładzią, próbując się 
wykłaszać. Ciemno-zielone owsy rozciągały się kobier
cem puszystym. Pszenice dostojne w swych ciężkich bar
dzo ciemnych piórach, zaczynały się już luzo·wać, tryska
jąc gdzie niegdzie pierwszym kłosem. Dalej falowały 
szeroko rozlewnie kłosiste żyta, obsypane gęsto płowe
mi trzęsienia1ni k:wiatu, pokryt,e były jakby atłasową 
powłoką, gięły się w ciepłych p.owiewach i powstawały 
zgodną harmonją ruchu i kierunku. Do złudzenia podo
bne były z oddali do poYvierzchni m(orza, tą jedn1olitą 
falą gibką i rozhybotaną. 

Zebrzydowski patrzał na łany żyta swojeg.o i oczy 
trochę zmrużył od blasku słońca i od radości widokuA 
Wstrzymał konia, jechał stępa i patrzał. Wtem na krańcu 
lanu zadymiło coś, podniósł się tuman jakby przezrocza 
płachta pyłu i gęstniał, uniósł się wysok10, hen, aż za
k:ryl słoneczny blask. War zdziwił się, nie poznał narazie 
co to jest, ale wnet przyszło wspomnienie z Hłowatyna. 

„ Zyto kurzy" - mówił stary rządca. - „ żyto plo
nuje" - poprawiał ojciec Wara, tłomacząc mu to zja
wisko przyrody. 
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Zebrzydo'''Sl{i uczuł radosne ściśnięcie serca. Był 
zadowolony, że jedna){ 'vidzi tu, u siebie ten cud na sw1ojej 
ziemi, że to jego żyto plonuje. Poraz pierwszy Pochleby 
wydały n1u się miłe i nawet ładne. Sunął wolno po dro
dze i obserwował tuman nad żytem, który po chwili uno
szenia się mgłą nad k:losarni, opadał, niknął aż rozwiał 
się .zupełnie. 

- Kłosy zapylone dadzą ziarno! Jakie to jednak 
piękne - pomyślał. . 

W drugiem miejscu znowu zadymilo sz.erok:ą ławą 
i wtedy War porównał swoje pola z pJolan1i uchań·
skiem1 w tym roku. San1e prawie odłogi, san1e stra
towane na jesieni rżyska. Jeden rok zniszczenia i odrazu 
pustk:al Przypomniał sobie pogodę pani Tieresy, gdy 
mówiła, że już w tym roku zasieje więcej oziminy, bo do
stanie nasienie od sąsiadów mniej zniszczonycl1 przez in
"\Vazję bolszewicką. War sam nie wiedział~ dlaczego, wyo
braził sobie wt1edy, że pola na Pochlebach wyglądają tak 
samo jak tegoroczne uchańskie, i teraz ujrza,vszy różni
cę tak wielką, pomyślał: 

- Jednakże ja jeszcze narzekać nie mogę. 
Raźno pokłusował na dalsze pola. 
Kartofle p1okryły już ziemię liśćmi_, buraki były jak 

kilim zielony, tkany w girlandy robotnic różn1ok1ol1oro,vych. 
I{zepak stał już dojrzewający, obfity, sun1iasty, chrzę
ścił bogatym poszumem ciężkiej fali plonu, obra1nowanej 
brzegiem czerwienią maków jaskra\\1ych. 

1~am dalej ł'an czerwonej koniczyny radował oczy 
barwą i puszystością kraśnych główek kvv-iatu nasien-
11ego. A tam znowu zabielało coś pasem jak:by posta,vy 
płótna na ziemi rozciągnięte. 

Edward podjechał bliżej i rozdął nozdrza zmysł~wo. 
Uderzył go zapach silny białej koniczyny. Nad kwiatami 
unosiła się chmara pszczół, brzęk i szept pracowity owa
dów był jakby konieczną melodją dostosowaną do aro
matu przedziwnie słodkiego, który 11asuwał zmysło'\ve . . 
pragnienia. 

Zebrzydowski oddychał pełną piersią i chłonął upa
jający zapach. Słuchał brzęku pszc:zól i słyszał w tym 

- 157 -



HELENA MNISZEK 

zgiełku jakby radość życia i uciechę z pracy n1ozolnej. 
Trud był tu poezją, zebrany pyłek słodyczy nadzieją 
przyszłości. 

- Czy i ja się tu wprzęgnę do pracy? - pomy
ślał - Czy zdołam z niej wydobyć poezję i nadzieję 
swojej przyszłości? Z D adą, tak I Ona taka jakaś świeża, 
taka prawdziwie leśna. żywiołem jej jest las, jak sama 
mówi, ale te pola dyszą z.apac.hem jej fizycznej istoty. 

Zadrżały i rozdęły się bardziej nozdrza Zebrzydow
skiego. Iskra pożądania przeleciała przez niego na ~rskroś, 
budząc w żyłach szybszy obieg krwi. , 

- Gdybyś tu była teraz, Dadał 
Scisnął w dłoni pejcz, zaciął zęby i pognał naprzód 

ostrego kłusa. Wpadł w cwał, bo niosło go nowe uczucie 
przypominające apetyt na zakazany owoc. Podobnego 
uczucia doznawał kiedyś, gdy kochał Terenię Pobożynę. 
Ale teraz, teraz? Już nie dozna porażki poprzedniej~\ 
Dada będzie ow·ocem dla niego . . . świeży, soczysty jak 
brzoskwinia owoc, taki ponętny i własny I 
· - Tak, ona t,o brz·oskwinia! Nie, ona to te pola roz-
kwitłe, pola białej k·oniczyny . 

. . . A Róża? .. 
War zmarszczył się. 
Róża I Co on z nią teraz zrobi? .. 
Róża Saronul .. Jakie ona zajmie w;obec niego stan:o

. k ? WlS O •••• 

War postanowił już przedtem milczeniem swojem 
skłonić Różę do z.erwania z nim. P.apę z przyjemnością 
p·oczęstowałby koszem, ale ją . . . kochała go, czuł to 
i widział. 

Przypomniał sobie teraz, jak przejeżdżając z Kral{o
wa do Uchań, w Warszawie posłał najpierw Róży kwiaty 
i cukry, a potem sam zaszedł do Krongoldów. Róża 
była rozpromieniona, czuła i słodka. On z nią w rezer
wie, a z papą ceremonjalnie. Był przecie wtedy podmi
nowany myślą, że jedzie, by zobaczyć Terenię. Wszak dla 
niej tylko jechał do Uchań pod wpływen1 zasłyszanej 
od wuja Mohyńskieg~o wieści o P1obogu. 
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- Jednak ja jestem świnia I Pobóg może w najlepsze 
żyje i wróci. Taki Pobógl O ile go odrazu kUla bol
szewicka nie wyprawiła na tamten świat, da 3obie rady. 
Szczęśliwiec! Wróci i zastanie po dawnemu kochające 
ramiona żony i takiej żony I Dada będzie taką samą 
żoną. 

- A Róża? - powróciła myśl natrętna. 
- N o, cóż Róża I .. Znajdzie dla siebie jakiego Klap-

sztejna, czy innego, zawsze miljonera, wezmą ślub w sy
nagodze, jak Jehowa przykazał, i będą oboje szczęśliwi, 
czcząc prawa Mojżesza. Czy wszystkie miljony J~óży 
111ogą zastąpić te oto łany mego rodzinnego zboża? 
Można to kupić za jej miljony, ale czy będą miały ten 
sam urok swoistej gleby, która wzywa do pracy i łaknie 
pracy? ... 

- Czy ja aby mam mózg w porządku, czy też tan1, 
jak mówi rosyjskie przysłowie: „nie wszyscy są w domu, 
jeden wyszedł" - pod wpływem miłości dla Dady i za
pału? Ha, może to nowa faza życia daje nowe marzenia, 
nowe umiłowania. Wszak i w Hlowatynie i w Derby
szczach niekiedy rozmarzałem się polan1i, lasami, gdy znu
dziły podróże po całym świecie. Czy będzie teraz na po
d róże? Och, głównie na tę projektowaną wspólnie, naj
milszą, poślubną? 

Zebrzydowski objechał folwarki, wałęsał się po le
sie przypominając sobie las uchański, Dadę i ich szal. 

Poczuł nową burzę we krwi i tęsknotę do Dady. 
Zwiedził zagajniki sosnowe i świer~owe, brzeźniaki cu
downie rozwite, sz,eleszczące błyskotliwem listowiem~ 
Wreszcie powrócił do domu, bardzo zadowolony z uczu
ciem jakby pewnej sytości. 

Odniósł wrażenie wyborne, poczuł się na swojej 
ziemi panem. Nie tym feudalnym panen1 kresowych wło
ści, l{tórych nie możnaby tak łatwo objechać, no, ale 
jednak Pochleby zrobiły mu miłą niespodziankę. Mało 
je naogół znał i nie zwracał na nie nigdy uwagi. Dziś 
się przekonał, że były przedewszystkiem piękne, zan10-
żne, nawet bogate i szczególnie pociągające go wdzię
kiem rodzimym, czego się po nich nie spodziewał ani 
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trochę. Przyszło rnu na rnyśl, że trzebaby zbadać rachunki 
i kasę, co do której miał pe\vne wątpliwości, pamiętając 
coś nie coś, ile z niej czerpał przez ostatnie lata. Ale g·dy 
\Vrócił do d·omu zajęło g·o znowu co innego. 

Oglądał parkowe urządzenia, kwietniki, irytował się 
na ogrodnika za jeg·o pomysły. Oranżerja go trochę po
cieszyła, ale wszędzie sobie obiecywał mnóstwo ino'\\racji . . ' 

i zmian. 
Zwiedzał stajnie, pogryn1asił trochę na l{onie cugovve, 

które nie zupeł11ie odpowiadały jego wymaganiom. Skry
tykował żłoby za mał10 eleganckie i wogóle uznał stajnie 
\V stosunku do hłowatyńskich za nędzne. 

- Tu trzeba najpierw przerobić od rdzenia, a naj
lepiej zbudować nowe, d,ostarczę najpiękniejszych mo
deli - rzekł do administratora Daszk,owskieg.o, l{tóry 
go oprowadza.ł, a który słysząc te projekty miał minę . , 
n1ewyrazną. 

W ozovvnia i sz1orownia także nie zachwyciły W ara. 
Karety, powozy, trzeba odnowić, cale szczęście, że jest 
nowe auto. Szory star·e ! 

- Szory są bardzo piękne, proszę pana i zbytek 
byłby, tembardziej ... 

- No, już mówię panu, że one mi nie dogadzają! 
- Pan Kmietowicz jak tu był w jesieni zachwyca-i 

się niemi i czwórką także. 
- A stadnina? 1V1ówił mi kolega; że czwórka tra

kenów podobno bardzo piękna? 
- Cztery klacze po Majestozie, złoto-gniade, sprze-

dalem w kwietniu z polecenia pańskiego z Warsza\vy. 
-A, a prawda! A l\Iajestoz·o? ... 
- Dziś pan na nim jeździł. 
- A tak, tak! To ładny koń. Trochę zdarty. 
- lVIan1 na niego kupca_, doskonale płaci. Przydałoby 

się, bo trzebaby ze dwie pary koni fornalskich dokupit~. 
Stadniny na ten cel szkoda. 

- My tu musimy panie dużo kupować, a nic nie 
sprzedawać. 

Administrator popatrzał na Wara zdziwiony. 
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- Hml Chciałby1n panu przedstawić rachunk:i, stan 
kasy. 

- Tak:, tak, to później. 
- J ednal{ prosilbyn1 prędl{o, bo mi zależy, aby pan 

poznał dol{ładnie sta11 interesów na Pochlebach. 
- A wie pan, że zrobiły 1ni niespodzianl{ę. Zasługa 

pańska. Pola śliczne, urodzaje zdaje się będą wspaniale. 
- 1,ak, trocl1ę deszczó,;v za 111ało, ale co z teg.o? ... 
- Jakto co z tego? 
A.dminist:rator zno'\ivu spojrzał na Wara zdun1iony. 

Lekl{o ironiczny uś1niech błąl{ał się na jego ustacl1. 
Zebrzydowski przez parę dni ciągle zwiedzał ma

jątel{. \i\T,szędzie go było pełno. \i\Tpadał na folwa.rl{i, 
intereso,vał się robotami w polacl1, I{oszenien1 łąl{. Zacie
kawiał go }{ażcly szczegół. 

\i\Tstawał rano i jechał lub szedł w pole. Upajał się 
polan1i, czarowała g~ ich }{rasa. Słuchał z rozk~oszą dzwo
nienia sk:owronl{a, zacl1wycał się l{lek:oten1 bocianó,;v na 
gnieździe, gruchanien1 gołębi. O zacl1odzie słofica lubił 
słucl1ać nawoływania się przepiórel{, I{tóre svvoje typowe 
pit p1 lit I pit pi lit I łączyły z głosan1i czyrryl{ających 
kuropatw, z l{u111kanien1 żab na bagienl{ach, z cyl{aniem 
koników polnych, wołanien1 derl{aczy i 111nóstwem gło
sów innycl1 tworzącycl1 charal{terystyczną pieśń pól i wsi. 

W szystl{o bavvilo i zacl1wycało \;\Tara, \i\rszystk:ien1 się 
cieszył. 

N aj później zvviedził oborę. Przeszedł obojętnie długi 
korytarz oddzielający szeregi l{rÓ\V, czarno-białycl1 łacia
tycl1 holendrów; ale popatrzał i1a pięl{ne bydło bez zain
teresovvania. Był właśnie vvieczor11y udój. l\Idły zapacl1 
rnlek~a w połączeniu ze specyficzny1n odoren1 bydła clra
źnił povvonienie W ara. 

Wyszedł pośpiesznie z budynk:u, k:rzywiąc nos z nie
smakiem. 

- Pfuj co za wonie! Obrzydliwe bydlęta! 
- A jednak: teraz obora pochlebska i podborzyń-

ska to dla nas ważne źródło dochodu - rzekł admini
strator. 
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- Jakto, sądzę, że najważniejsze to zb·oża takie 
piękn·e. 

Daszkowski skierował na niego wzrok nie tylk0 cie
l{awy, ale niepo]{ojący. 

- Więc o interesach pomówimy pote1n - rzel{ł War 
- Niech pan teraz myśli o dostarczeniu 1ni jal{najwięcej 
pieniędzy. Będę potrzebo,vał dużo. 

A.d1ninistrator uśmiechnął się dziwnie. 
- Przepraszan1 za 1noją nieuwagę, nie złożyłe1n do

tąd n1oich życzeń, z powodu zaręczyn pana. Pan będzie 
łaskaw przyjąć bardzo serdeczne. 

Zebrzydovvsl{i odgadł, ż·e mowa o I<:rongoldównie 
i trochę się zmieszał. 

- Dzięk:uję - rzel{ł z tajemniczym uśmiechem. 
Edvvard długo spacerował po parku wywołując wsp10-· 

innienia Dady. Grał na fortepianie warjacje różne. Przy 
sonatacl1 Betho,~ena unosił go szał, płonął ogniem zapa
łów i wraz z Dadą, w wyobraźni swej, stwarzał prz,e
dzivvne fantasn1agorje. l(olosalne projekty dźwigał, wzno
sząc z nicl1 gn1achy utopijne. Przy nol{turnach i prelu
d jacl1 tulił Dadę do serca i mówił jej: k:ocham, l{ocham, 
kocham! Rozmarzał' się~ fantazjował, szalał! \V na
rzeczonej widział skoncentrowanie wszystkich swoich 
ideałóvv życiowych i tęsl{not. Ona budziła jego prag11ie
nia do czynu, uczyła 1niłości do swojej zien1i, rozpalała 
inu }{rew. 

War pisał do Dady listy pełne zapału i 'viell{ich pro
jektów. I_jsty tchnęły uczuciem dla niej i sentyn1en
tem dla Pochlebów, które opisywał barwnie i przyzna
\Vał, że ich nie docenia~. 

Swój optyn1istyczny nastrój zawdzięczał Dadzie i w 
bardzo gorących słovvacl1 dziękował jej za to. Poten1 \"!Var 
zaczął niecierpliwić się bral{iem wiadon1ości z \i\T arszawy. 

Wreszcie Pawcio powrócił~ wioząc pakę listów, wśród 
l~tórycl1 Edvvard wyło\vił jede11 od panny Róży i jeden 
od l(rongolda. Ten ostatni zadzi,vił go. 

- Czego on chce? 
Banl{ier pisał, że ma na oku pięl{ny n1ajątek do

k~upna z palacem i różnen1i przepychami, z gorzelnią, 
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młynem parowym i t. d. Proponował, aby Zebrzydowski 
wybrał się razem z nim i Różą dla obejrzenia majątku, 
który trzeba kupować prędko, gdyż waluta spada i ceny 
lecą w górę. W liście było dużo arbitralnego tonu i wiel
kiej pewności siebie. 

Zebrzydowski zgrzytnął zębami. Zaklął z irytacji 
i odłożył list. 

Panna Róża wyrażała mu swoją tęsknotę i prośbę, 
by przyjeżdżał jak najprędzej. Trzeba ten majątek ich -
tak już nazywała - obejrzeć, zarządzić wszystko to- co 
zechce tam zaprowadzić nowego i świetniejszego, bo na
reszcie muszą już jechać z:agranicę, aby wziąć ślub. 
Wyrzucała \Varowi, że był zbyt krótko podczas ostatniej. 
wizyty i nie naradzili się nad różnemi sprawami. Dzivviła 
się, że przebywał tak: długo w U chaniach; z tego povvodu 
było w liście trochę niesmacznych aluzji, a pomin1.o cu
krowych słów i czułości dużo wymówek. Odczuwało się 
w nim niecierpliwość graniczącą z gni1ewem i obrazą. 
Ton tego listu wywołał sarkastyczny uśmiech Wara. 

- Aha, cul{rzone słówl{a, a w gruncie rzeczy despo
tyzm i chęć pano,vania nademną. O: nic z tego, przed
\VCzesne zakusy, panienko I N o, podkop już zrobiony, 
czekajmy dalej I Ciel{awymł Ba, ale waluta spada, ceny 
rosną i l(rongold majątel{ kupi za drogo. G.atów poten1 
odemnie żądać odszk:odowania I będzie t10 po l{upiecl{u I 

·...:i= 

Inne listy zawierały różne rachunki, na które War 
l~rzywił się niechętnie, prośby o wsparcia, l{tórych adresy 
zapisy,vał w notesie sl{rupulatnie i natychmiast o nich 
zapominał. Dvva listy w pachnących kopertach były od 
znajon1ych pięl{ności, wylewające z wyt,vornego papieru 
rnnóstwo żalów i sl{arg za zapomnienie, pełno zapewnień 
u tęsl{nocie, prop·0zycji różnych spotkań i t. d. 

Zebrzydovvski przejrzawszy listy zapytał Pawcia: 
- Jal(że tan1 w Warszawie? 
- W hotelu strasznie się zdziwili, że jaśnie pan nie 

przyjechał. Pan l(rongold był podobno san1 dwa razy 
i zapo\viedział portjerowi, że jak tylko jaśnie pa11 przy
jedzie, żeby go zawiadon1ić. Jest pilny interes, bo pan 
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Krongold k:upuje dla córki ogr1on1ny inajątel{ i chce 
żeby jaśnie pan san1 go obejrzał. Więc jak ja przyjecha
łem ... 

- No, więc co? 
- Portjer w ten inoment zatelefonował do pana ba-

rona i pan baron }{azał mi przyjść do siebie. 
- I ty, ośle jeden, poszedłeś? 
- Jaśnie pan zaraz od osłów, a co miałe1n robić? Nie 

poszedłen1, ale pojechałem, bom też nie żaden posła ... 
niec. Pan l(rongold był bardz,o niespol{1ojny, czy jaśnie 
pan czasen1 nie chory. Panna służąca n1Ó\viła 111i, że ba
ronóvvna aż cl1ora z tego i1iepokoju. I pan baron tal{że. 

- Sło,iVen1 wszyscy się pochorowali. No, co dalej ? 
- Nie, pan l(rongold nie chory, tyll{o był tal{żtt 

niespokojny o jaśnie pana, że niby dlaczego ja san1 przy
jechalen1 po rzeczy, bo to już portjer wypaplał. I)ytał 
mnie baron, co się stało, vvięc po,viedziałem jal{ i co. 

- Cóż·eś nalgal? 
- Co prawda, toin nie łgał! Mówiłen1, że byliśn1y 

parę dni w U chaniacl1, że jaśnie pan spotl{ał ta1n swoją 
dawną znajomą z l{resów, i że się z tego bardzo ucieszył; 
że prosto z U chań przyjechaliśmy do Pochlebóvv i że 
jaśnie pa11 zostanie tu przez całe lato, bo się zabieran1y 
do gospodarowania. 

- Majster! - szepnął do siebie Edward. 
- N o i co dalej ? 
- Ano, pan baron zaczął się wypytywać o Pochleby 

i czegoś się tak cudacznie uśmiechał, jakby był zły. Ale 
widać, że on jednakowoż bardzo zdróvv to nie jest, bo 
był taki blady, a krzywił się cz.asem, jakby go co bolało„ 
A l{iedy ja zacząłe1n chwalić Pochleby i opowiadać, że 
jaśnie pan będzie tu zaprovvadzał dużo nowości i po
pravvel{ różnych, to pan I(rongold odpowiedział n1i ze 
śn1iechem: „Znan1 ja te Pochleby lepiej niż pan Zebrzy
dowsk:i" i jeszcze powiedział, ale nie śrnie111 po,,ytÓrzyć. 

- Mówi 
- Povviedział tak: „J ak pan Zebrzydowsl(i zabierze 

się do Pochlebów, to tam już nic do poprawienia nie 
będzie". 
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W ar zaciął usta, ale walczył jednocześnie ze śmie
chem. 

- N o, to dobrze o mnie powiedział I 
- Kiedy tak się jakoś wtedy paskudnie śmiał, że 

ażem zdrętwi·ał I 
. -. Oddrętwiejesz I Spisałeś się dobrze, rad jestem 

z c1eb1·e. · -
- Przecie, że jaśnie pan pochwalił I Ale jeszcze za

pomniałem jedno. Oto panna służąca n1i mówiła w gar
derobie, że podobno ślub jaśnie pana będzie w Genewie. 
Bardzom się ucieszył, bo to piękne miasto, a my tam 
rzadko bywali. 

- Przygotuj się zatem do wielkiego zmartwienia, bo 
będziemy tam bywać jeszcze rzadziej. ' 

Po tej rozmowie Pawci10 zupełnie stracił głowę: 
z kim jego pan teraz zaręczony. 

Zebrzydowski po wyjściu fa1nulusa usiadł przy biur
ku i, zapalając papierosa, rzekł do siebie. 

- Hm! drugi podkop zrobiony. No, czekajmy da
lej, już p·ewno nie długo. 

W głębił się w fotel i puszczając z ust kłęby dymu, 
rozmyślał: 

- O, bestja papo l Jak to on powiedział? Aha, 
znam Pochleby lepiej niż pan Zebrzydowski. I jak jesz
cze ? Aha I jak pan Zebrzydowski zabierze się do Po
chlebów, to tam już nic do poprawiania nie będzie. Ha, 
ha, ha, ha, ha I 1"'o mi prorok I Psiakrevv I O, Salou:nonie) 
w bankierskiej skórze! Możesz spać spokojnie, do two
jego majątku ja się już nie z.abioręl Pałace kupujesz dla 
Zebrzydowskieg·o, nawet ci się Krąża chciało?. . . Cze„ 
kaj, możesz sobie Rotszyldowskie fortuny kupować, ale 
ani Krąża ani Zebrzydowskiego nie dostaniesz! A ja tym„ 
czasem w Pochlebach stworzę placówkę taką, że się 
bestjo w słup soli zmienisz ze zdumienia, jak twoja 
praszczurka, żona Lota, po której odziedziczyłeś cieka-, , 
wosc. 

Zebrzydo\vski poczuł w sobie nagły przypływ ener
gji. Zadzwonił. 
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- Pawciu, proś tu do mnie pana administratora z 
księgami. żywo I 

- Teeeraz? 
- Czy mam ci powtórzyć po raz drugi? 
-- W ten 1non1ent I 
Zebrzydowski zdusił papierosa, wstał i przeszedł się 

po gabinecie k:rol{iem nerwowyrrf. 
- 1"'rzeba raz zdobyć się na odwagę i zajrzeć w pasz„ 

czę tajen1niczym rachunkom, bo coś mi czmera ... No, 
zoP>aczymy I 

Adn1inistrator 'vszedł z pal{ą ksiąg i z bardzo ur10„ 
czystą 1niną. Edvvarcl powitał go w·esoł;o, mówiąc, że 
chce już ,;vnil{nąć w interesy majątl{O\ive, aby zacząć 
meljoracje, przebudóvvl{i, stawianie nowych budynl{ów, 
restauracje d \l\roru do gru11tu i t. d. Administrator \Vest
chnął i kj,i\Tal dzivvnie głovvą. 

- Cóż pan n1a tal{i grobowy nastrój? 
- Bo nie pora teraz pr·oszę pana myśleć o meljora:„ 

cjacl1 i budovvlach. Czasy są bardzo ciężkie, zaledwo rok 
dobiega od 'vojny, a wojna el{onomiczna trwa jeszcze 
i nie_ tal{ pręd]{o prze1ninie. Zyjen1y w wyjątkowych wa
runl{ach, do ]{tórycJ1 trzeba się dostosovvać. rfymczasem 
pa11 na Pochlebach żyl jal{ dotąd przedwojennie. Rezul
taty pan powinien zgłębić san1, ale tu jest wszystk·o 
czarne na bialen1. 

- Przesadza pani Przecie Pochleby nie były ru-
. . 

szone przez WOJnę. 
- Ale zupelnie od niej izolowane nie były również. 

Zresztą sl{utk1 'vojny odczuwa cały }{raj, nie tylko po
szczególne pro\vincje. Ale przejdźn1y do rzeczy k:onkret
nych. 

Adn1inistrator rozłożył księgi, wydobył listy Edwar„ 
da pisa·ne z Warszawy, depesze, przek:azy pieniężne, \Ve
ksle, }{wity różne i cały ten arsenał, ]{tÓry nagle zanie
pokoił Zebrzydowskiego. 

- l\tfam wszystko w porządl{u, potwierdzone dol{u„ 
mentan1i, na"\.vet są tu l{opje inoich listów do pana, \V któ„ 
rych niejednol{rotnie ostrzegałem ... 

- Słuchan1 pana, zaczynajmy. 

- 166 -



POWOJENNI 

Administrator rozpoczął z systematyczną ścisłością 
zdawać raporty. Obaj zanurzyli się w l{sięgacl1. I~łękitno 
siwa chmura dymu gęstniała nad ich głowan1i od pa
pierosów Zebrzydowskieg·o, palonych jeden po drugim. 

Twarz administratora ponsowiała, Edward bladł. 
Znuż·enie i nuda malowały się na jego twarzy z początl{u, 
potem zaciek:avvienie, pote1n niechęć i niepol{ój coraz sil
niejszy, wreszcie i1iecierpliwość i oburzenie. 

- J akto, więc zboża te już nie moje? ... 
- Sprzedane są na pniu, pozostaje tylko zebrać je 

i oddać k:upcom, I{tórzy kupili. 
- J akż·e pan mógł je już sprzedawać I 
- Proszę pana_, oto listy pańskie, dokumenty, de-

pesze, zlecenia. Ostrzegałem I Sądziłem, że pan pamięta 
jak:icl1 sum żądał i jakie przysyłałem ... 

- Rzepak sprzedany, za bural{i wzięta zaliczka tak 
duża - przedstawił Edwardowi sumę - ż·e już cu
krownia odmówiła dalszego k:redytu. l{artofle w kr,och~ 
malni także zaangażowane w grubej zaliczce na podatki. 
Proszę oto są dow·ody z opłaconych podatk:ów, a i1a je
sieni czeka nas danina państwowa, l{tÓra na Pochleby 
wypadnie bardzo duża. Oto są doku1nenty za sprzedane 
zboża zeszłoroczne. Prawda, to już panu najpierw przed
stawiałem. Mamy przed sobą żniwa pociągające wydatel< 
za robociznę. Wydatek duży. Ceny za najem rosną i cią
gle są kontrole związków służbowych. Ot10 podatek za 
las jeszcz·e nieuiszczony, nałożą już karę. 

Zebrzydovvski odsunął się z fotelem blady i z1nę
czony. W oczach miał mgłę znużenia i wyraz prawie 
rozpaczliwy. 

- Więc wobec teg,o, co słyszę, jestem już zrujnowa
ny? Czy tak? 

- Nie, cóż znowu, proszę pana. Interesy Pochlebóvv 
są szarpnięte poważnie, ale to jeszcze nie ruina. Niech 
Bóg bronił Trzeba się tylko ogr1omnie, jak to móvvią, 
wziąć w kupę, trzeba oszczędzać bardzo, pracować, za
biegać, dbać, a głównie zapomnieć o wszystkien1, co 
pociąga za sobą jakil{ol,viek: "vydatc]( niepotrzebny. 
Z tego wychodząc założenia wszelkich remontów i bu-
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dowli należy zaniechać. Budynki dobre i solidne, d\vÓr 
również, nie potrzebują. żadnych wkładów. N a daninę 
trzeba będzie odprzedać kawal lasu, inaczej jej nie 
zmożemy. Tymczasem ratuje nas dochód z obór, ale po
trzeb gospodarskich jest więcej niż dochodu z nich. Za
tem powtarzam, trzeba się bardzo liczyć i ograniczać. 
Bo prócz tego, pan zapewne pamięta, iż inamy długi, 
wcale niepoślednie. Te dajmy na to mniej grożą z powodu 
ciągłego spadku waluty. Ale raty długu Towarzystwa 
I{redytowego Zie1nskiego zalegają już bardz10. Duż:o n~a-
1ny zobowiązań proszę pana, a jak kredyty się wyczerpią? 

Zebrzydowsl{i siedział zgnębiony, był jakby wkuty w 
swój fotel. N a bladem czole wystąpi.ty gęste krople potu, 
'Ista miał zacięte, oczy przyćmione mgławicą zupełnej, 
l<rańcowej apatji. 

Milczał. 
Administrator chrząknął parę razy. Widząc zmienio· 

aą t\varz Zebrzydowskiego zdziwił się i rzekł wreszcie: 
- Wszystl{o to da się naprawić, proszę pana, trzeba 

:ylko dużo woli z pana strony i zrozumienia sytuacji, któ
ra jest zawikłana i ciężka, nie przeczę, ale nie bezna· 
dziejna. Zresztą wobec pańskich projektów matrymonjal„ 
nych vvarunl{i zmienią si·ę zasadniczo. Mówię szczerze. 
Wiem, że pan Krongold interesuje się Pochlebami, 
miał.em dowody. 

Edvvard ocknął się. 
- Jakie? 
Pan l(rongold badał hipotekę Pochlebów. 
- Sl{ąd pan \vie? 
- Móvviono mi w hipotece. 
- Ach taki 
„Zna1n I>ochleby lepiej 11iż pan Zebrzydowski" -

przypomniał sobie War słowa Krongolda powtórzone 
przez kamerdynera. Aha, no to przyznaję mu słuszność, 
powiedział prawdę. 

- Pan l(rongold to człovviek bardz·o bogaty, 11awet 
na czasy obecne - 1116vvił administrator z leciuchnym od-. . .. 
c1en1em iron11. 

Edward spojrzał na niego twardo. 
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- Pan l(rongold nic n1nie nie obchodzi. 
- Wszakże pan jest zaręczony z baronówną? 

. - Pan się myli. Jestem obecnie zaręczony z kim 
innym. 

- Aal l)rzepraszan1 pana. Sądziłem ... 
Zebrzydowski powstał. 
- Dziękuję panu i n1uszę powinszować ścisłości w 

prowadzeniu racl1unk6w, I{tÓre przyznaję, przeszły moje 
oczekiwania. 

- Bardzo n1i przyl{ro, że tak się stało i że pomim10 
moich starań ... 

- Ach, no tak, rzecz jasna. Utrata l{resów musiała 
się odbić na Pochlebach. Tyn1czasem dobranoc panu. 

- Czy l{sięgi panu zosta,vić? lVIoże pan zechce jesz„ 
cze sam ... 

- Nie, nie man1 dziś głowy na to. Czuję się zmę
czonym. 

Zebrzydowski uciekł z gabinetu: dławił się tam. Od
czuwał straszliwy upadek sił duchowych. Depresja ta zła
mała odrazu energję jego: spopieliła zapał. 

Ocknęły się drzen1iące w nin1 hydry zwątpienia, r.oz
paczy. Poczuł się na nowo włól{nem, istotą bezużyteczną, 
wyrzuconą po za nawiasy świata i życia. l(rzepła w Iiim 
wszelka myśl o ratunl{u. Ani odrobiny woli nie n1iał 
w sobie, ani ochoty d0 rozun1owania. Poczuł się na nowo 
nędzarzem jak bezpośrednio po utracie 111ajątl{ÓW kres·o
wych, tylko w daleko vvięk:szyn1 stopniu. rf1eraz u jrzaJ 
przed sobą przepaść rzeczywistą, jal{by ostatnia deska ra
tunl{U wysunęła n1u się z pod nóg. .Pustl{a przed nim, 
pustl{a dok:oła i on sam wśród niej, zagubiony bezna
dziejnie. Zatratę swoją widział już jasno. Przecie w takich 
vvarunkach żyć 11ie potrafi. Praca? Och, poco te puste 
słowa I lVIorały, teorje, zasady cioci „l(alendarz''. Jak on 
tu będzie pracował, co tu będzie robił? Zakasać rękawy, 
jal{ mówi ciocia Mohyńska i co będzie robił ten1i zak~
sanemi rękawa1ni? Będzie orał, czy }{rowy doił, czy siał, 
czy żął? Acl1, idjotyczne słowo bez" wyrazu! Więc co? 
Zamknie się tu w tych zrujnowanych Pochlebach i będzie 
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wstawał rano i patrzał jak: rośnie i plonuje żyto, l{tÓre 
już nie jest jego własnością. 

Będzie dozoro\vał młocki pszenicy dla l{upca, l{tóry ją 
już kupił zanim dała kłosy. Będzie się starał o pieniądze 
na żniwa, z których jui nic dla niego nie zostało. 

A co powie Dada na to wszystko? Ona go też do 
pracy nal{łania i obiecuje mu "v Pochlebach raj stworzyć. 
A tal{ I cudowny raj, na ruinach l A podróż ich, a pięl{ne 
inne projekty! 

Zebrzydowsk:i biegał po parku opętany 111yślą głów
ną, jak on w warunkach obecnych wytrzyma. Przypo
mniała mu się znowu pogoda pani Teresy 'v n1ajątku zde
wastowanym do szczętu. Pochleby on sa1n zdewastował. 
Co na to powie Dada? Ach, ten l(rongold, badał l1ipo
tekę i zaraz }{upił duży majątek. Nie chciał na habendę 
do Pochlebóvv oddać córki. 

Edward syl{nął z wściekłością. 
- Nie odda, nie I ... 
Za ciasno mu byl·o vv parku. Wpadł jak burza do kre

densu i k:azał siodłać l{onia. 
Pawcio przeraził się jego wyglądem. 
Edward na l\.'.Iajestozie błądził po polach całą noc. 

Rozmawiał z sobą glośn10,, ja1{by z kimś trzecin1, l{tóry go 
słucl1ał, przytal{iwał mu, zaprzeczał. Kłócił się z tym l{imś, 
]{to był w nim teraz, ale jakby nie on. War l{lął, roztk:li
wiał się, prawił sobie impertynencje i gorzkie wyrzuty 
sobie czynił, przypominając alarmowe listy ad1ninistra
tora vv zimie i na vviosnę. Odkładal je na hole ze zło
ścią. i więcej o nich ·nie myślał. Dopiero dziś przypom
niały mu je ich k:opje pol{azane p.rzez adrninistratora. 

O do djabłaI Ale wtedy miał perspektywę posagu 
Róży. Starał się o nią i zapomniał o tej „kieszO'llce 
na drobne", jak nazywał Pochleby - i nawet o tern nie 
pamiętał, że ta kieszonka obficie sypała mu pieniądze, 
tylko, że on nie pytał i nie interesował się skąd czerpie 
wydawane sumy. Znal tylko adres Pochlebów, ale sl~ąd 
Pochleby brały i niosły mu paki banknotów, co miesiąc 
pravvie mniej wartościowych, nie zastanawiał się. Wystar
czyło mu jedyne pytanie i najgłówniejsze zagadnienie: 
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żenić się z Różą czy nie żenić?... A dziś? Dziś z nią 
zrywa, można powiedzieć zerwał, bo Dada zapanDwała 
nad nim wszechwładnie. 

Porwała go najpierw wspomnieniem przeszłości, a 
potem sobą. Odnalazła w nim jednem spojrzeniem takie
go, jakim był dawniej przed wojną. Oszalał dla niej 
i także zapomniał, że dziś jest innym. Byli oboje pow·o
j.enni, a uniósł ich zapał przeszłości. 

A teraz? 
- Ależ Dada chce pracować z tobą razem, chce cie

bie do pracy nakłonić - nlówił do W ara ten ktoś drugi, 
kto był w nim. 

• Ona chce, ale ja jej dla pracy nie chcę 1 Pragnę ją 
otoczyć vvszystl{iem, czem moja żona otoczona być po
winna. Cóż ona będzie robiła w Pochlebach, w obecnych 
Pochlebach? 

Edvvard jechał przez las wolno, na l{oniu zgrza11ym 
aż mokrym 1od .JlOtu. Płaty białej piany na szyi konia1 
srebrzyły się \V n1ętnyn1 brzask:u za1r1glonego k:siężyca, 
jakby na zlanej poten1 sl{Órze tral{ena, wystąpiły sinawo 
błavve piętna pleśni. Zebrzydowsl{i patrzał na pełnię księ
życa, otoczonego ogromnym k:ręgiem żółtavvo-różowej „li
siej czapy" i 1nyślal z żale1n prze1nożnym w duszy, że 
ten sam księżyc na nowiu, czysty jale krąg złotej blachy, 
przyświecał jemu i Dadzie, w parlcu uchańskim, gdzie 
serca ich biły zgodnym rytn1em obopólnej n1iłości. I vvy
dało mu się, że teraz duszę ma, tal{ samo on1g1oną, jak 
omglonym był blask: l{siężyca. Odczuł jal{by zaćrnienie 
\V duszy swojej i jal{iś dziwny zan1ęt vv sercu, który za
czął w nim budzić różne przyczajone potwory, rnoże na
wet stwarzać je na novvo. Oto nagle uklóło g·o żądło ja
kieś złośli,ve, a 1nyśl od razu podsunęła pytanie: Jakże 
to teraz ożenić się z Dadą? 

I znovvu ból szczególny i znowu myśl: Czyż narażę 
ją teraz na takie szare życie i czy sam potrafię tak żyć ? 

N owy wstrząs niepojętego lęl{u:, jal{ieś nad wszellci 
wyraz przyk:re targnięcie nerwami i myśl cicha, spłoszo
na, l{tóra się nawet ujawnienia bała, ukazując jeno roz„ 
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ognionej wyobraźni Zebrzydowskieg·o postać Róży I<.ron
goldówny i jej n1jljonów. Zadrżał. 

Szarpnął }{onia cuglami, aż zwierzę jęknęło od okrut
nego uderzenia ,;vędzidłem i pognało dróżką leśną w 
popłocl1u, tuląc uszy i chrapiąc ze zmęczenia. N a polu 
War zdwoił pędu. J(oń ol{apający pianą i jeździec, w któ
rego duszy wrzał potol{ rozbieżnych myśli, pędzili tal< 
bez tchu, jak:by widmo nocne, 11iesione "'\Vicl1ren1 zatraty. 
Koń stęk:ał nie111al ludzl{ą sl{argą, ale vVar bódł go 
ostrogami bezlitośnie, ogarnięty jak:imś żywioło,;verr1 sza
leństwem, gotów stratować i zniszczyć wszystko na s'vojej 
drodze. 

Ranel{ był już i różovva jutrzenka wypłynęła -na 
wschodnim }{rańcu i1ieba, barwiąc jaskrawyn1 run1ień
cem obłol{i nocne i zie1nię zaspaną, gdy Zebrzydovvski 
wpadł na dziedziniec folwarczny. Fornale wyprowadzali 
l{onie do roboty. Stanęli zdumieni vvygląden1 wierzchowca 
i j·eźdźca. Majestozo był pol{ryty l{ożucl1en1 l{rwavvej pia
ny, iniał zapadłe oczy, które povvlekła sina plevvka śn1ier
telnego zmęczenia. N ogi pod niin dyg1otały jal{ pręty 
trzcinowe. Zebrzydovvsk:i blady, z br"via1ni ściągnięte1ni, 
bez czapki, w sztylpach oblooonycl1 doszczętnie, zesko
czył z siodła. I(toś chwycił konia za uzdę. Zebrzydowski 
bez slovva skierował się w stronę bramy, wiodącej do 
dworu. Wtem jal{iś krzyk, wołania i łomot. 

Edward odwrócił się i zapytał z gniewem: 
- Co tam się stało? 
Jeden z fornali uchylił przed nim czapki i objaśnił 

z pewnem zakłopotaniem. 
- A to k:oń padł. 

• • • • • • • • ' .„ 
Po południu tegoż dnia przed podjazdem dvvoru 

\varczał cicho motor samochodu. Pawcio lol{ował walizy. 
- Dokąd jedziemy? - spytał cicho szofer. 
Kamerdyner podniósł brvvi do góry i wykonał dłoń

mi ruch niezdecydo,vany. 
- Dowiemy się jak usłyszymy. 
N a ganl{u Zebrzydowski mówił do administratora: 

- 172 -



POWOJENNI 

- Kiedy 'vrócę? Nie mogę na to odpowiedzieć! 
Zresztą pan widział, zacząłem od dużej oszczędności, nie
prawdaż? 

- Gorycz jest w głosie pana. Szkoda Majestoza. No, 
ale pan znowu za tragicznie bierze wszystl{o. Fantazja 
pańsk~a ... trudno, bywa i taki Będę jednakże oczekiwał' 
pana, bo - zniżył głos - nawał interesów nie cierpią„ 
cych zwłoki. 

- Wiem! Gdy nadejdą tu jakie listy, proszę zatrzy
mać, albo wrócę, albo telegraficznie zawiadomię, dokąd 
przesłać. 

Siadając do auta Edward rzucił: 
- Do Uchańl 
Szofer z Pawciem zamienili spojrzenia. A War co

fnął się na poduszk:i siedzenia i n1ruknął: 
- Przyjechałem tylk:o poto, żeby zabić Majestoza. 

N o, nie, bo i poto jeszcze, aby usłyszeć wyrok na siebie. 
Całą drog·ę Edward pogrążony był '~' zadun1ie i11ro

cznej. Ock~nął się dopiero nazajutrz, ujrza,;vszy las uchańsl{i. 
U czuł w sobie jakąś iskrę, która przeniknęła go i za
paliła. 

\;Ve dvvorze nie spodziewano się go tak prędko. Da
da povvitała go z wybuchem radości, ale odczuł w niej 
coś niepok:ojąoeg.o. Przy povvitaniu zawołała: „jakie to 
szczęście, że nie vvczora j' '. 

Chciał ją spytać, co to znaczy, lecz przy powitaniu 
pani 1~eresy zastanovvił go znowu jej vvygląd. Znać był10 
na niej jakąś konsternację. Edward dowiedział się od 
Dady, że Pobożynę trapią ciągłe przeczucia niedobre, że 
wczoraj widziała we śnie I~omana, który ją wzyvva, że 
miewa wizje niepokojące i jest z tego p.owodu prawie 
chora. Wybiera się do \Vars.zavvy, vviedziona nieokreśl·o·--. 
nem przeczuciem. 

Dada popatrzyła na :Edwarda i rzek:ła cicl10: 
- Jeżeli on, broń Boże, zginął - to ja nie wyobra

żam już sobie następstw. 
Edwardowi ścisnęło się serce żalem. 
- Tak:, to byłoby straszne. Pojedziemy z panią Te

renią do Warszawy i będziemy nad nią czuwali. 
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Nie mogę. Obiecałam Tereni opiekować się dzie
ćmi, ale ty z nią jedź, War, bo istotnie zostawić jej samej 
nie można. 

E,dward spojrzał na Dadę uważnie, dotk:nęły go jej 
słowa. 

- Nie jesteś zazdrosna? 
- O Terenię? Byłabym naturalnie, gdyby ona mniej 

męża swego }{ochała. Ale ona jest teraz ani dla świata 
ani dla ludzi. Zresztą uf am ci. 

N ag le zasłoniła sobie oczy. 
- Wiesz, był tu vvczoraj Jurel{ Strzełeck:i. 
- Był? No ... i co? 
- Bo ja do nieg0 napisałam szczerze zaraz po two-

iin odjeździe i on przyjechał wczoraj właśnie. 
Wyobraź sobie co za szczęście, że nie dziś. Przyjechał na
jęty111i lcońn1i ze stacji, gdy ja byłan1 z dziet~mi '\V lesie. 
Terenia pierwsza mu opowiedziała w.:;zystl{o i, jak to 
ona, anielska, jal{oŚ go ułagodziła. Ona to tak potrafi l 
l\le pomin10 to, gdy przyszłan1, Boże) ·Boże co· się działol 
W ar nie k:rzyvv się tak: 11iełaclnie I Taki 111asz złośliwy, 
szatański uśn1iech. Dlaczego? 

- N o,, chyba nie 111ogę się nad nim rozczulać i łzy 
ronić nad jego porażl{ą. Współczuję mu jednal{że. 

- On współczucia 11ie potrzebuje! 
- Oo! 'I'al{? J3ardzo żywo to powiedziałaś. vVięc 

tembardziej. 
- źle mnie rozumiesz. Nie potrzebuje współ-

czucia, nie zniósłby go, bo to człowiel{ silny i mocarny 
wolą swoją jal{ lewi 

- Levv jest tal{że żarłoczny i drapieżny, nie tylk:o 
mocarny. 

- Wari ja 111Ó\\1 ię poważnie i twoje żarty. O, jacy 
wy różni jesteście od siebie I 

- Naturalnie! Mnie inasz za vvątłą antylopę, którą.
by ten lew pożarł na suro\vo i dlatego tal{ się ucieszy
łaś, że nie przyjechałeni. wczoraj. 

- Ze \vzględu na Jurl{a, bo on) bo on w tal{iem pod
nieceniu . . . Ty zno,vu . . . a ja nie lubię i boję się scen„ 
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- Mniejsza o sceny i o mnie, o l{tóryn1 niedopo
wiedzenie twoje zrozumiałem. Lecz chciałbym wiedzieć, 
dlaczego dotąd trwa owa poufała forma odzywania się 
o nim. Ten - Jurel{ - zaczyna mnie drażnić. 

- Nic ci więcej o niin nigdy nie powiem! 
- Zupełnie słusznie 1 
Dada zapłonęła. 
- 'f o tyll{o dodan1, że już Jerzego nie chciałabym 

spotykać w życiu! 
- żeby nie porównywać go ze inną, czy tak? Lwa 

z antylopą. A ja właśnie życzyłbym sobie tego spotl{ania~ 
po1nimo łaskawej opinji o mnie. 

- Nie spotkasz go! Zanadto go zraniła1n i dlateg10 
nie chcę życia mu psuć sobą. On mnie naprawdę głę
bok,o kocha. . 

- Dadoll 
lVIłoda l{obieta podała inu obie ręce, głos jej zadrgał. 
- War, nie bądź taki ... 

T . . k.? - o Jest ... Ja i. 

- Jeszcze ten sam ton? Inaczej inówiłeś wtedy. 
- Ach, wtedy a dziś 111 
lVIłoda k:obieta °"'"strząsnęła się. Szl{arłatny run1ie

niec wytrysnął na jej twarzy. Wyjęła ręl{ę z rąl{ W ara 
i patrzyła na niego ch1nurnie. Zmieniony111 głosen1 spy
tała cicho: 

- Co znaczy twój okrzyk? Co ci się stało? W ar po
\viedz ini. Ja pragnę wiedzieć wszystko, wszystl{o I 

Zebrzydowsk:i opamiętał się. Je.i oczy 'iVzruszyły go. 
tJ jęty i nanovvo zapalony jął zwierzać się przed nią ze 
swycl1 k:lopotów i zawodu jakiego doznał w Pochlebach. 
~\1ó,vił szczerze z glębol{ą troską, nie oszczędzając siebie 
i swojej bezradności. 

Dada słuchała go z rozp·ogodzoną twarzą, na ustach 
_iej drżały hamo,vane uśmiechy. Czase111 zan1ajaczyła na 
jej jasnej twarzy chmurka zadumy, czasen1 wesoły ją roz
jaśnił pron1yl{. Słuchała Edwarda, patrząc mu prosto 
w oczy. Gdy sl{ończył powtarzającym się refrenem: -
jestem nędzarze1n - Dada nagle ujęla jego_ głowę w obie 
dłonie i całując go rzekła z uczuciem: 
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- Mój drogi, najdroższy nędzarz I Mój umiłowany, 
stroskany pan! A czy ty wiesz, że twoje żale są mi tylk·o 
dla tego przykre, że ty się trapisz; że one ciebie gnębią;. 
Ale ja się nie martwię, bo wiem, że to ciebie i nas za
hartuje, to nam w dzisiejszych czasach wyjdzie na dobre. 
Zobaczysz War, jak zakaszemy rękawy do pracy. 

- Masz tobie! i ty mi radzisz zakasywać rękawy jak 
ciocia „Kalendarz"? Gwałtu! za młoda jesteś na to i za 
piękna I 

- Jaka ciocia ,~Kalendarz" ? 
- Jest taka ciocia z typu cioć gderliwych i were-

dyczek nieco cudacznych. Ale niech pan Bóg broni, że
byś była Daduś do niej podobna, choćby w jednej teorji 
czy idei. Przestałbym cię l{ochać natychmiast. 

- Czy idea pracy to także teorja tej cioci twojej ? 
- Ależ naturalnie, to jej idee fixe I 
- N o, to z żalen1 stvvierdza1n, że przestaniesz 1nnie 

kochać bardzo prędko, bo ja do pracy już przywy
kłam. Zresztą ideę tę vvyniosłam z domu moich rodziców 
i b·ez niej życia nie pojmuję. 

- Nawet ze mną? 
- Nawet z tobą. 
- I zak:aszemy oboje rękavry do tej pracy? i ona ma 

się stać dogmaten1 naszego życia? Szarą rzeczywistością 
naszego istnienia? 

- Albo ona, albo pójdzien1y z torban1i. 
- Dado ! Widzisz już gorycz zak:radła się do tvvoich 

słÓ\iv, a gdy się zak:radnie do serca, co wtedy? Co \Vtedy? 
- Nie wmawiaj -vve n1nie drogi svvoich 'vłasnycl1 go

ryczy. Ja się pracy nie boję, a zastosovvać się do nowych 
czasów, w którycl1 żyjen1y, jest już k:oniecznością, o ile 
się. nie chce zginąć w zalewisku nowych fal. 

Zebrzydo\vski patrzał na nią zdumio11y. Wzrok jego 
zastanowił Dadę. 

- Przypomniałam ci widać zno\vu ciocię ,:Kalen
darz"? 

- Tak niestety i widzę, że ideały nasze rozbiegają 
się. Nie przypuszczałem tego. To bardzo smutne. 

Dada zmieszała się. 
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- Więc wolałbyś, abym była lalą bezduszną, abym 
teraz łamała ręce nad sytuacją twoją i nad tern, że bę
dziemy musieli żyć skromnie i oszczędzać? że nie będzie 
na zagranicę, na podróże i zbytl<i i głupstewka, wolał
byś mnie taką? 

Warowi nagle przypomniała się matl<a i jej próż-, , 
nosc. 

- Może i nie chciałbym w tobie tego, co mówisz, ale 
coś, coś pragnąłbyn1 w tobie widzieć. 

Dada przytuliła się do narzeczonego. 
- War, może ja ciebie rozumien1, tylko nie potrafię 

tego sf ormuło"vać. Ale bądź spokojny o przyszłość naszą 
o ile miłość twoja dJa mnie będzie trwała. Ja nie jestem 
dol<trynerką., lubię życje, ach jak lubię, wesele, śmiech, 
uciechę, świat I A z tobą życie rajem mi będzie. Wierz mi. 

War objął ją, lecz nie odczuła w jego objęciu i uści
sku dawnego zapału i żaru. Patrzał w jej oczy trochę 
tępo i rzekł idąc za swoją myślą. 

- Ja pracować nie potrafię, nie mogę! l(lęsl<a ma
~erjalna jest moją l<lęską duchową i na to jest tyll<o 
Jedna rada, jedyna. 

- Jaka? - spytała ze drżeniem. 
- Palnąć sobie w łeb. 
- War, czy ty to mówisz poważnie? 
Glos Dady był głuchy. 

. - N ajzupełnjej I Powiedz, co pozostaje mi więcej? 
~ocham cię, a nie będę mógł otoczyć ciebie zbytkiem 
1 pięknem, na co zasługujesz tak bardzo. Nie cierpię 
p~acy i ona nie dla mnie, życie w szarzyźnie pospolitej 
nie dla mnie. Więc co? 

Dada milczala. 
. Chciała wypowiedzieć: „i ja nie dla ciebie", lecz nie 

miała odvvagi. 
. Teraz dopiero uprzytomniła sobie jasno i wyraźnie, 
ze on potrzebuje miljonów, potrzebuje posagu, że ona te
raz biedna i dać mu tego nie może. lVIyśl ta utk,viła w jej 
mózgu jak oścień żelazny. Ale Dada milczała, bojąc się, 
by myśli tej War nie odgadł. 
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Po bardzo długiej chwili milczenia Edward ocknął 
się z zadumy i zajrzał w oczy narzeczonej uważnie i mo
cno. Zatrzepotała rzęsami, ukrywając swoje myśli nieszczę
sne pod ich cieniem. A on spytał. 

- Co ci jest, droga? Po raz pierwszy nie widzę 
w oczach twoich słońca, ale jakiś zmierzch niesan1owity. 
Co to znaczy? 

l\1łoda k:obieta milczała. 
- Dado, czy dotk:nęły cię moje słowa poprzednie? 
- Dotknęły, to za mało, zabolały mnie bardz·~. Bo 

jeśli ja wywołuję w tobie podobne reflel{sje, tedy V\1id10-

cznie jeste1T1 dla ciebie niczem. 
- J al{ 111ożesz tal{ n1ówić I Czyż nie rozumiesz, że 

chodzi 111i o ciebie, o twoje szczęście, o to, że chcę ciebie , 
otoczyc ... 

- Wien1, zbytl{ie1n i chodzi ci o inoją oprawę. Acht 
War, tal{ 1116wi I{aidy, l{on1u tylko o siebie san1ego c11odzi. 
I<ażdy egoista, k:ażdy łowca posagowy mówi to samo, bo 
tyn1 pięl{nyn1 para,vanen1 zasłania własne niedołęstwo ży
cia, 'vłasny egoizm. Chodzi mu o siebie tylko, a chce 
wmówić, ie o szczęście jego przyszłej żony. Ale 111usi i1a

trafić na bardzo nai,vną, któraby w to uwierzyła. Ja 
naiwna 11ie jestem i posagu nie n1an1, jeste111 biedna zu
pełnie i nie chcę twoicl1 bogactw. Chcę ciebie, twoje-· 
go serca, ale sl{oro ci ono nie 'vystarcza ... 

Głos jej załan1ał się, lecz zapanowała 11ad sobą. 
- Skoro zaczynasz mi.eć takie wątpliwości i tal{ie 

myśli przezemnie. 
- J al{to przez ciebie, Dado, co ty mówisz? - wzbu-

rzył się Edward. 
- Tak, przezemnie, bo jestem biedna, bo może je

szcze nieświadomie odczuwasz!' że dzieje ci się jakaś l{rzy
wda I Majątek zrujnowałeś i zaręczyłeś się z biedną, pod
czas gdy ty potrzebujesz dla siebie miljonówi by żyć ... 
i miałeś te 111iljony otrzyn1ać od l(rongoldówny. 

Zebrzydowsl{i zer,vał się z miejsca. 
- Dado, jal{ man1 to rozu1nieć? 
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- Dosłownie, że ja zrozumiałam sytuację, że od
czuwam ciebie. Ty potrzebujesz żony bogatej, bo bez 
miljonów jesteś ... jesteś ... 

- Dol{ończl 
- Jesteś zerem. 
- Dadol 
Zebrzydowsl{i upadł ciężko na fotel i zakrył sobie 

oczy. 
l\1]oda }{obieta oddycha-la szybko. Łzy trysnęły z jej 

źrenic. Podsunęła się do Edwarda i zarzuciła mu ręce 
na szyję. Głowę oparła na jego ramieniu. 

- War, zraniłam ciebie, wybacz! Jestem zła, jestem 
prędk:a, ale 11ie un1ien1 być nieszczerą., lubię rzec~y nazy
wać po in1ieniu. Intuicja moja nasuwa mi tal{ie właś11ie 
n1yśli, podejrzenia, więc je wypowiedziałam, sa1nej sobie 
rwąc serce. 

Mówiła przez łzy. 
- Dlaczego szczęście musi być zawsze czemś zaćmio

ne? Dlaczego! i to przez pieniądze, przez majątek:? Ja 
chcę iść przez życie z tobą, dla tvvego serca, nie dla 
twego majątku. Chcę wspólnie pracować, ale ty nawet 
tego sło,va nie uznajesz, więc co? Twoje marzenia są inne, 
n1oje inne, czy inoże na innych podsta,vach oparte? 
Ale jak:że iny tak rozbieżnie pójdziemy przez życie? We 
mnie będzie wieczny lęk, że nie odpowiadan1 twoim 
ideałom. W tobie może się z czasem zrodzić "vyrzut, że 
ja wniosłam ci tylk:o miłość sw·oją i te moje nieszczęsne· 
ideały, l{tÓre cię nie zadowolnią, bo ty ideał życia widzisz 

• w czem 1nnnem. 
Zebrzydowsl{i nagle chwycił ją w ran1iona. Był wzbu

rzony niebywale, drżał cały, ale w oczach jego płonajł' 
ogień zapału. 

- Dado moja, moja, po stokroć n1ojal Nie 1n6w 
tak i wybacz mi moje słowa poprzednie, wybacz mi 
moją apatję. Ja cię kocham nadewszystko i tyś inój je
dyny ratunek. Bez ciebie naprawdę zginę. W tobie i w 
twoich ideałach jest moje być albo nie być, tyś mój do
gmat życia. 
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Dada odsunęła się od niego i głęb-oko spojrzała mu 
w oczy. 

- War, czy przez usta twoje przemawia teraz serce, 
czy chimera ? 

- Przestajesz mi już ufać? Więc ci powiem, serce 
oddałem ci niepodzielnie, a chimerę moją tylk:o ty ino-. . . . , 
zesz we mnie umcestw1c. 

- Och, gdyby tak było istotnie, gdybyś ty sam, 
wierzył w to, co mówisz, może wtedy życie nasze 
byłoby bardzo piękne. 

- Będzie pięl{ne, Dado, tylko bądź ze 111ną zav1sze, 
nie rozłączajmy się! Jedź ze mną i teraz do Warszawy, 
chcę tego koniecznie. Pragnę mieć ciebie ciągle przy 
sobie. 

lVIłoda kobieta uśmiechała się przez łzy i gładziła 
ręką jedwabne włosy Wara. 

- Więc pojedziesz? Ja tego chcę. 
- Pojadę dla ciebie. 
Zapanowała między nimi znowu pogoda, ale Dada 

choć wzruszona i kochająca patrzyła na Wara trochę 
tak, jak na duże, rozkapryszone dziecko. I zupełnie bez
wiednie, wbrew jej woli, przyszedł jej na myśl, silny, 
niezłomny charakter Jerzego. 
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W pociągu pośpiesznym Bukareszt-Warszawa, w o
sobnym przedziale pierwszej klasy, leżał na kanapie Ro
man Pobóg, pogrążony w głębokim śnie. Miał gorączkę. 
Ogniste \vypieki na wychudzonych policzkach, oczy zapa
dłe i szybl{i, nierówny oddech wzbudzały straszny lęk 
w pochylonej nad nim kobiecie. Olga księżniczka Czhan
girani, siedząc na przeci,vległej k:anapie vvpatrywala się 
uparcie w twarz chorego, suchą i zmizerowaną. Przez 
okno otwarte wlewał się do przedziału zapach rzeźvvy 
"'·czesnego poranku. Wesoły promień słońca wnik:nął do 
wewnątrz i zaigrał czer'\ivonym refleksem na pluszu obi
cia, nad głową. Romana, ukłuł go w zamknięte powieki. 
Zadrgały lekko. Chory poruszył się gwałtownie, co~ za
mruczał niezrozumiałego. Olga powstała i opuściła storę 
w ok~nie. Pledem ol{ryła Romana i ostrożnie wlała mu do 
ust jakąś miksturę. Uspokoił się i znowu zasnął. Olga 
westchnęła z ulgą. Po całonocnej, silnej gorączce i ma
lignie Romana czuła się śmiertelnie znużoną. Ale znu
żenie jej było nietylk:o fizyczne lecz i duchowe. 

Od czasu opuszczenia Gruzji, miłość jej dla Poboga 
przekształciła się w niewysłowioną mękę duszy. Pobóg 
okazywał jej dużo serdeczności, ale płomień jego zgasł. 
Olga wyczuwała, że on już całym sobą jest w Polsce, 
że tam dąży i żyje tylko nadzieją. ujrzenia żony. I)odczas 
podróży morzem do Konstantynopola, Roman był bardzo 
wycieńczony i zdenerwowany. Stosunek ich był pozornie 
dobry. Przed ludźmi byli kolegami w niedoli i wybornie 
grali swoją rolę. Ale w istocie wśród nich obojga zmie
niło się wszystko zasadniczo. Olga pragnęła Romana 
zjednać sobie, przykuć go do siebie. Ale jednocześnie 
odczu,vała, że Roman "vidzi mękę jej duszy, że to .go 
wobec niej krępuje i niejednokrotnie wzrusza. \Vidziała 
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więcej, bo walkę jego z vvłasną namiętnością dla nieJ, 
którą w sobie tłumił i pod \Vpłyvvem tego nak:azu silnej 
woli_, namiętność jego gasła. Stan zdrovvia Poboga nie był 
pocieszający. vV czasie podróży konno przez granicę, 
rana, zadana przez Borysa, odnowiła się, nerwowe zaś 
podniecenie Romana nie vvpływało dodatnio, przeci\vnie, 
jątrzyło ranę i wzmagało ogólne osłabienie. Pobóg zvval
czał mężnie cl1orobę, oczek:ując przyjazdu do I<:onstanty
nopola, by stamtąd wyruszyć przez Bałkany do Polski. 
Między nim i Olgą wytworzyła się sytuacja szczególna. 
O powrocie do rodziny nie było nigdy mowy, chociaż 
Olga dosk:onale już wiedziała, że zatrzymać go przy sobie 
nie zdoła. Nie miał dla niej uczuć głębszych i niecl1ciał 
jej łudzić. Gdy raz napomknęła mu, że mogliby płynąć 
do Sycylji lub Neapolu, gdzie zdro·wie jego popravvi-łoby 
się prędzej, Roman spojrzał na nią zdziwiony. Odrzek:ł 
jej wtedy dość sucl10. 

- Zanin1 dojadę do Neapolu, będę vv domu. 
Od tej chwili zaczęła się między nimi milcząca vvalka. 

W duszy l(siężniczk:i zerwał się bunt i gniew, podburzany 
sl(utecznie przez o&brażoną miłość 1ivłasną i przez miłość 
dla Po•boga. Serce jej zamierało na 1nyśl o rozstaniu. 
Nie mogła się z tą l(oniecznością pogodzić. A moment 
fatalny zbliżał się, gdy doplywali do .-fur:cji. 

Olga teraz, na samo to vvspomnienie \Vstrząsnęła się 
ze zgrozy. Spojrzała na Romana z żalem. On był jej 
ofiarą, ona jego. Oczami wyobraźni vvidziała na nowo 
Bosfor i wspaniałą sylwetę Konsta11tynopola~ p-dzie losy 
jej rozegrały się ostatecznie. Ze drżeniem i lękjem pa
trzyła wtedy na zmęczoną twarz Poboga, na l(tórej malo
wało się stano,vcze postanovvienie. W oczach jego była 
wola. Olga wiedziała, że jej nie przełamie, \Vięc oprócz 
bólu_, zrodził się w niej upór nagły i dzil(a zaciętoś.ć. A 
potem te straszne chwile, gdy Pobóg vvyraził jej s'voją 
decyzję bezzwłocznego povvrotu do Polsl(i„ \Vyraził ją. 
w for1nie bardzo łagodnej i serdecznej a po męsl{u, bez 
żadnej argumentacji, z siłą stawiania k~'vestji, k:tóra nie 
może być nawet komentowaną. Zachował się wogóle wo
bec .uiej tak szlachetnie, z taką wdzięcznością dla niej, że 
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Olga mogła być tyll{o ujętą, gdyby nie szalony poryw 
zazdrości i gwałtowności jej krwi. Nie zdołała powstrzy
mać wybuchu i półprzytomna jęła mu vvyrzucać jego obo
jętność. Czyniła mu gorzl{ie wymówk:i, rzuca.la mu w oczy 
niesłuszne zarzuty. Wreszcie nastąpiła chwila najokrop
niejsza, gdy Pobóg wyprowadzony z równovvagi, vvyznał 
jej szczerze, że nie kochał jej nigdy. Prawda "vypovvie
dziana przez jego usta była dla niej ciosem. Olga targnęła 
się na własne życie. Gdy w najwyższem podnieceniu vvy
biegła z pokoju do siebie, Pobóg jak:by wiedziony prze
czuciem pobiegł w ślad za nią i . . . zdążył wyr,vać jej 
kindżał z ręki w ostatniej ~hwili, ale sam wzburzony jej 
furją, nie "\ivładając już nerwami, doprovvadzony do ostat
nich granic, zerwał na sobie bandaże. Krew go zalała 
i pacl,ł bez czucia. 

N a te ostatnie wspomnienie l{siężniczk:a Czhangirani 
cała drżąca wychyliła się z okna vvagonu, poddając t\ivarz 
rozpaloną cl1łodzącym powie,vom poranl{u. Oczy Olgi 
osnute mgłą przerażających wspomnień błądziły po pol
sk:ich łanach rozfalowanych zbożami, pełnych zieleni 
i bladego złota, radosnycl1 latem i spol{oje1n. I do duszy 
Olgi zaczął wpłyvvać spokój dobroczynny) jal(by źródłern 
jego była nie tylk:o ofiara uczyniona z jej strony, ale 
jak:by spol{ój ten szedł do niej z owych pól młoclą na· 
dzieją rozpromienionych, z pól ojczystych Poboga. 

Okrutna scena w Konstantynopolu była ostatnią burzą 
- orkanem w duszy Olgi. Gdy ujrzała Ron1ana zalanego 
krwią na podłodze, na l<tórą runął niemal bez życia, 
wóvvczas odrazu nastąpił w niej przełom gwałtowny.--Usły
szała w sobie głos wuja Bagrata, wypovviedziany jal{by 
gł'ośno, na javvie: „bądlź Gruzinl{ą nie tylko z zapal ów 
krwi." Zgasła \V niej obraza, gniew i zazdrość ustąpiły 
miejsca rozpaczy, że zabiła Romana. W szystk:ie jej uczu
cia przeistoczyły się wtedy w energję, by go ratować. 
J ednt> jedyne słowo, które Pobóg wypovviedział, w l{rót
kiej sekundzie odzyskanej przytomności, że chce umrzeć 
w Ojczyźnie, stało się dla Olgi odrazu 'volą jej ser~a. 
Przebrnąwszy \vszystkie trudności i prz"eszkody wyjechała 
z Konstantynopola do \Varszawy, wioząc Poboga stale 
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prawie nieprzytomnego. Jechał z nimi lekarz, polak, wra
cający również do kraju, oraz Izmaił jako strzelec Olgi. 
Chazmara została w l(onstantynopolu wraz z bagażami 
zabranemi z Ałchalczyku. Lekarz robił nadzieje, że llo
rnan odzyska zdrowie, ale nie taił, że niebezpieczeństwo 
jest duże i że trzeba chorego strzec od silniejszych wra
żeń. Olga wyzbyła się wszell(iego egoizmu. vViedziała, że 
Roman dla niej stracony, ale chciała widzieć go urato
wanym i to było już jej celem g,łównym. Przeżyte cier
pienia nie zniszczyły· w niej miłości dla l{on1ana„ 
lecz zahartowały ją. Olga rozważyła caią tę sprawę ina
czej i ujrzała ją w innem świetle niż dotąd, bo przede
wszystkiem --vv świetle sprawiedliwości. Analizują;c swój 
stosunel( z Romanem od początku, stwierdzi-la, że nie 
mogła mieć do niego żalu, bo powinna była odczuć 
odrazu, że k:iero,vały nim tylk:o zmysły. vV zaślepieniu 
swego szału, łudząc się, że i z jego strony jest uczucie, 
nad tern 'vłaśnie cierpiała niezmiernie, że nie potrafiła 
odróżnić jego zapałó"v krwi od miłości, co było tak: zdaje 
się łatwe. Nie"vypowiedziana trapiła ją męka, że on zo
stanie z żoną, ona zaś odejdzie jako osoba obca i już 
nic nie znacząca "v jego życiu. \~ szelkie długi ,;vdzię
czności między nin1i były 'vypłacone. Ona ocaliła go od 
śmierci w czerezwyczajce Borysa i zorganizowała ucieczkę, 
Roman czuwał nad nią podczas ich ucieczki i ocalił ją 
w Ałchalczyku od Borysa. I w l{onstantynopolu, ratując ją 
od zamachu na siebie, 'vłasne życie naraził przez nią„ 
\Viedziała doskonale, że zrobił to z rozpaczy, iż ona utru
dnia mu powrót do żony. To ją bolało bezgranicznie, ro·
dząc ciągle no"vy bunt, z I(tórym już teraz potrafiła wal
czyć skutecznie. Ale czy zdoła się opanować vv momencie 
rozstania? Zadawała sobie to pytanie w śmiertelnej tr\vo
dze na myśl spotkania z Teresą Pobożyną. Postano,viła 
nie dbała wcale, szło jej tylko o niego. Co będzie? Co 
będzie, by odwiedzając Romana, nie spotykać jego żony? 
O swoje zagadko\ve stanowisko 'vobec rodziny Poboga 
nie dbała wcale, szło jej tylko o niego. Co będzie? Co 
się stanie? Trwoga jej rosła. Nieró"vny, ciężki oddech 
Romana nasuwał ponure myśli. 
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Z głębokiej zadumy zbudził ją szelest. Obejrzała się. 
Izmaił stał w odsuniętych drzwiach przedziału i uśmie
cl1ał się ze szczerą uciecl1ą w twarzyi. 

- Za godzinę będzien1y w '"'arszawie. 
- Już?I 
Olga odsunęła się od okna. 
- Już? - powtórzyła zdławionym głosem. 
- Dol{tór pyta, czy n1oże zająć się atan1anem? 
- Niecl1 wejdzie. 
Podczas, g·dy lek:arz z Izmaiłem zajęli się chory1n, 

Olga ubrana już w kostjum podróżny chodziła po l{ory
tarzu nerwowym krol{iem. Co będzie, co będzie? ... po\ivta
rzała pytanie, czując zamęt \iV głowie. 

- J al{i stan? - spytała doktora. 
- Bez zmiany, nic na lepsze. Nadałe1n depeszę z po-

przedniej stacji do '"' arszawy, do lecznicy. l)rzyślą l{a
retkę na dworzec. 

- 1„o dobrze. 
Olga odetchnęła. Pra\ivda I zapomniała, że przecie ro

dzina Poboga dotąd i1ie zawiadomiona, i że "vobec tego 
nie spotka się zaraz z Teresą. Jednal{że Olga taiła przed 
sobą, że chciałaby widzieć Teresę cl1oć z dalel{a. Zda,vało 
się jej, że to zdecyduje o jej losie. Sama się obawiała 
owych obłędnycl1 myśli i marzeń nawiedzających ją bez
wiednie. Rozmavviając z lekarzem, patrzyła na l)oboga, 
który spał ciągle. 

- Czy przytomny? 
- Chwilami tal{, ale jest jal{by odurzony i ogromnie 

osłabiony. 
- Czy wie, że zbliżamy się do 'i\Tarsza\vy? 
- Mówiłem mu to. Przyjął tę wiadomość biernie. 

Pytałem o adres rodziny. Podał go i znowu zapadł \V ten 
bezwład duchowy. lVIam wrażenie, że dopiero vvido.1{ i o
becność osób drogich wpłynie dodatnio na jego stan 
psychiczny. Teraz niech będzie takiin jal{ jest, zysk:a na 
tern gojenie się rany a to najważniejsze. 

,,Widok: i obecność osób drogich wpłynie dodatnio 
na jego stan" - powtarzała sobie Olga z bolesnem drże
niem serca. I do duszy jej wl{radło się posądzenie, że 
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może Roman rozmyślnie przed nią udaje taki stan, by 
z nią nie rozmawiać i by go nie dręczyla. Ale lekarz 
jakby odgadując jej myśli, l<rzywdzące chorego, rzekł, pa
trząc na pacjenta trosklivvie. 

- Stan Pana I)oboga "\ivymaga, abyś1ny działali jak:
najostrożniej. Ja odwiozę go do lecznicy i odda1n v1 ręce 
tamtych lek:arzy, bo sam muszę jecł1ać do rodziny na 
prowincję. Pani zdaje się zostaje vv vVarsza\vie ·dłużej, 
przeto pani powierzam tę sprawę, aby spotka·nie jego z ro
dziną nie wywołało zbyt silnego vv.strząśnienia. 

- To znaczy? Jak:że ja to załatwię? 
- Poprostu pani przygotuje pana Poboga do odwiedzin 

głównie żony, aby nagłe ujrzenie jej nie pogorszyło jego 
stanu. 

Olga zacięła usta. Domyśliła się, że Roman n1usiał 
coś nadmienić doktorowi o żonie s·'vvojej, s1{oro te11 lęk:a 
się vvrażeń tal{ silnycl1. Już miała wypowiedzieć coś opry
sl{liwego, że żony Poboga widzieć nie cl1ce, lecz \Vstrzy
mała nieopatrz·ne słovvo, mogące lek:arza napro\!vadzić na 
niepożądane wnioski. Zapewniła go więc, z uda11ym spo
kojem, że załatvvi wszystko w myśl jego zleceń. 

Gdy pociąg zatrzymał się na dworcu, Olga w l{ażdej 
młodej l<obiecie upatrywała Teresę. Roz~draźnienie jej 
wzrosło. Lekarz z chorym i z Iz1naiłem odjechali karetką 
pogotowia, za nimi Olga autem. W lecznicy, "\iV osobnym 
pol{oju złożono Poboga i po opatrunl{u i auskultacji, le
karz wysłał depeszę do Uchań. Jal{l{olwiek: Iz1naił zajął 
już w Bristolu pok:ój dla Olgi, ona nie mogła oder
wać się od Romana. Nie zważając na nic i na i1iko·go,, 
.czuwała przy nim uparcie resztę dnia, wyzywając niebez
pieczeństwo, którego lęl{ała się. Sprowadziła ogromny 
pęk czerwonych róż i złożyła je na I{ołdrze Romana. 
Usta drżące przytuliła do jego czoła z szeptem, w któ
rym były łzy. 

- Może cię więcej nie zobaczę, jeśli zdołam. 
Odervvała się przemocą i opuściła lecznicę zostawia

jąc przy łożu Izmaiła, z poleceniem czuwania nad chorym. 
Tatar ubóstwiający Poboga zape,vnił ją, że nie odstąpi 
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od niego i że go sam przygotuje do milej wiadomości., 
że jest w k:raju. 

O żonie Poboga Izmaił nie wiedział. Był przel{onany, 
że Pobóg jest zawsze narzeczonym l{siężniczki. 

Przed północą Pobóg ocknął się. Spojrzał nieco przy
tomniej na Izmaiła i ściągnął brvvi, zbierając myśli. Tatar 
z uśn1iechem radosnyn1 podsunął pod oczy Ron1ana czer
wone róże od Olgi. Oczy cl1oreg·o rozszerzyły się, vvąchał 
róże i nagle jakby uderzony jakąś myślą błyskawiczną, 
rozejrzał się po pol{oju. 

- Tereniul - zawołał głucho. 

Izmaił nie zrozumiał, ale się domyślił, że słowo to 
oznacza \V każdym razie wołanie Olgi. Zaczął uspokajać 
Romana, że k:siężniczk:a była tu cały dzień, że go tu 
przyvviozła z Turcji i że jest w hotelu, .gdyż zn1ęczon.a 
podróżą. Zape,vniał Romana, że rano k:siężniczka przyj
dzie, żeby był cierpliwy, bo teraz ona odpoczywa. 

Pobóg w miarę słuchania tych słów mienił się na 
twarzy. lTprzytomnił sobie wreszcie, że Olga czu,va nad 
nim w dalszym ciągu. Wspomnienie zajścia w l(onstan
tynopolu poruszyło go. Odsunął niechętnie róże od siebie 
i spytał Izmaiła, gdzie się znajduje. Do,viedziawszy się, że 
w \tVarsza,vie, w lecznicy, zapłonął jal{OŚ i zażądał natych
miastowego widzenia się z lel{arzem dyżurnym. Gdy le
karz nadszedł, Pobóg zadał mu szereg pytań gor~1czl{o
wych i prosił by zadepeszovvać do U chań. Nie vvierzył, 
gdy go lekarz zapewnił, że depesza już 'vysłana. Pobóg 
pod wrażeniem tej wieści doznał wstrząsu ner·wowego, 
·osłabł bardzo. Nad ranem, wycieńczony, zasnął kamien
nym snem. Spał długo, zbudził go szept i ciche łl{anie. 
Wydało mu się \V majaczeniu sennem, że jest \V lJ cba
niach i że Terenia płacze, ale dlaczego ona płacze? 
Chciał ją o to zapytać i nie miał sił, tal{ jakby· mu l{tO 
zamykał usta. Chciał na nią spojrzeć i nie mógl o.two
rzyć oczów. A jednał{ byłby przysiągł, że się znajduje 
w U chaniach. N areszcie borykając się z niemocą usły
szał najwyraźniej przyciszony głos Tereni -i jej sło,va. 

- Gdzież ona jest, abym mogła jej podzięk:ować? 
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Pobóg zadrżał całem ciałem, zerwał się w sobie, 
usiłując siąść na łóżl{u, ale czyjeś mocne ręce zatrzymały 
go na pościeli. 

- Tereniu! -· krzyknął. 
- Jest em I jestem przy tobie, najdroższy I tylk:o bądź 

spokojny, tyll{o ... o Boże, Boże I Romku mój 1 
Objęły go słodkie ramiona I~ereni, uczuł na tvvarzy, 

na czole jej pocałunki. Jej łzy padały inu na · twarz. 
Widział jej oczy uk:ochane, słyszał jej głos, jej słowa 
i oprzytomniał zupełnie. Terenia l<lęczała przy nim, ręce 
jego okrywając pocałunl<ami. I.Zoman ujął w dłonie głowę 
żony i długo patrzył w jej oczy dobre i promienne po
mimo łez, l{tÓre z nich spłyvvały. I_)atrzał ze vvzruszeniem 
i ·nie mógł się napatrzyć. Czuł w sobie słodycz niepojętą 
i ciszę i spok:ój dawno zapomniany i błogie nad \vszelki 
wyraz uczucie szczęścia odzyskanego. Głask:ał drżącą 
dłonią włosy Tereni i usta vvtulał w ich ciemną 'vonną 
masę i pieścił jej głóvvl{ę przysuwając ją do swej zbo
lałej piersi. Teresa chciała go objąć w jedny1n uścisku 
i w jednym uścisku wyrazić mu to wszystko czem serce 
jej bvło przepełnione. Oboje zatopie,ni oczami w svvoich 
oczach nie usłyszeli otwierających ·się cicl10 drzvvi, nie 
spostrzegli strojnej postaci, l<tóra ukazała się vV nich. 
Ale ujrzał ją pan Pavveł Pobóg, stojący na boku i ocze
kujący swojej l<olei by powitać syna. Niecl1ciał przery
wać powitania jego z żoną. Sam nazbyt wzruszony starał 
się przez ten czas uspokoić. Zobaczywszy w drz\iviach 
postać pięknej l<obiety i zauważywszy odrazu vvyraz jej 
twarzy i oczów, zdumiał się, nie wiedział jal{ postąpić. 

Strojna nieznajoma gwałtownie cofnęła się i zam
knęła drzwi. Pan Pavveł instynktownie zamilczał o tern 
zjawisku. 

l(siężniczka Czhangirani wybiegła z lecznicy jal{gdy
by ·uciekała przed l<imś. Cały dzień była jal{ w obłędzie. 
Kazała się wieźć autem za miasto, a gdy vvróci-ła po 
kilku godzinach, biegała po ulicach i parkacl1, wreszcie 
w pokoju swoim w hotelu ciskała się jak zraniony ptak! 
w klatce. W oczach jej pozostał obraz ich grupy i twarz 
Poboga tal{a, jakiej nigdy przedtem nie ukazyvvał. Było 
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coś w jego rysach, w jego oczacl1, utkwionych w główce 
klęczącej przy łóżku kobiety, czego Olga nie widziała 
w Romanie nigdy, nawet w momentach największej ek
stazy ich szałów w Tataryjsk:u. Było coś tal{iego w jego 
spojrzeniu, co zmizerowaną twarz Romana upięl{szało 
dziwnie, ale nadewszystko wyraz jego był taki właśnie 
o jakim Olga podświadomie marzyła zawsze, by ujrzeć 
go w oczach Poboga dla siebie. I ujrzała, ale dla jego 
żony. Rozpacz, zazdrość, zawiść jęły dręczyć ją na nowo. 
Przeklinała siebie, że targana niepokojem o Romana po
dąży la do lecznicy, nie zbadawszy, czy jest sam, czy też 
przybył kto z rodziny. Trafiła najgorzej jal{ mogła trafić. 
Zobaczyła jego powitanie z żoną. Tereni nie mogla się 
przyjrzeć, gdyż cała jej uwaga przez tę chwilę skupiła 
się na Romanie. Jego tylko widziała! Sylwetkę ]{lęczącej 
kobiety obrzuciła wzrokiem przelotnie, by stwierdzić, że 
była przy Romanie i że to jego żona. Burza rozpętała 
się w duszy Olgi. Ogarniała ją głucha nienawiść do Te
reni i jakby do Rom·ana. Dławiło j=t „uczucie -wstydu i upo
korzenia. Męka była w niej. Parokrotnie chciała na
tychmiast opuszczać \Varsza\vę. lzmaił tracił głowę, bo 
projekt za projektem gonił. Lecz na wyjazd istotny, po
n1imo, że czuła, iż byłoby to najrozsądniejsze, zdobyć się 
nie potrafiła. 

Izmaił chodził co dzień po parę razy do lecznicy, do
wiady,vać się o zdro,vie Poboga, a gdy wracał z wieścią 
że „ataman" zdrovvieje, Olga szalała. 

O n a go uzdravvia, jej obecność, jej widok, jej opie
ka! „Gdyby był dłużej ze1nną zginąłby z samej tęsknoty 
za nią. l(siężniczka męczyła się. 

Izmaił wiedział już także wszystko. Dowiadując się 
o zdrowie Poboga, \Vidywał Terenię, która go zdziwiła 
i zachwyciła jednocześnie, zadawał sobie pytanie, kim 
ona jest dla Romana? Zdumiał go róvvnież fakt, że Pobóg 
z każdym dniem czuł się lepiej i że było w nim coś od
miennego co nawet Tatara uświadomiło, _że to \vpływ 
obecnej jego opiekunki. Izmaił wreszcie spytał lel{arza 
kim jest dla Po boga o\va „piękna i anielsl~a pani". Do
wiedziawszy się, że to jego żona, stropił się wielce i po-
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mimo niemego U\ivielbienia dla Tereni, czuł żal do niej 
że jest żoną „atamana" i żal do Poboga za księżniczkę. 
Bo już teraz odgadł co było powodem dramatu w l(on
stantynopolu, zrozumiał co oznaczało niepojęte usposo
bienie Olgi. Izmaił już nie widy\vał się z l)obogiem. 
Zaczął nieśmiało ·namavviać k:siężniczk:ę do wyjazdu 
z Warszawy. Olga odkładała z dnia na dzień S\vój wyjazd. 
Chciała jeszcze raz zobaczyć Poboga, by się z nim po
żegnać. Parokrotnie k:rąży ła vv blisl{ości lecznicy niezde
cydowana, ale zawsze oba,va o to, czy zdoła zapanować 
nad sobą, wstrzymyvvała ją od ostatecznej decyzji. 

Pobyt k:siężniczl{i Czl1angirani vv Bristolu vvywołał 
sensację. Jej piękność, jej vvyraźny smutek: a przytem 
jej kapryśne usposobienie wywoJywały ciekawość nad
zwyczajną. Obserwovvano k:siężniczk:ę gdziekolwiel{ się 
ruszyła. Izmaił był ciągle zarzucany pytaniami, ale zby
wał je tłomaczeniem na inigi, że nie .rozumie czego od: 
niego cl1cą. Z Olgą rozmawiał za,vsze vv języl{u khartlów, 
co tern bardziej intrygo\vało. Do port1era mówił po r10-

syjsku. Wiedziano już, że Olg·a jest J~sięż·niczką gruziiiską, 
uciel{ającą przed okupacją Sovvietóvv. \Vkrótce nie wia
domo skąd i jal{, dowiedziano się, że przy,viozła do 
Warszawy cl1orego oficera o znanem nazwisl{u i że jest 
z nirn zaręczoną. In~ni tvvierdzili, że jest jego k:ocl1anl{ą. 
Ciekawość wzrosła. Olga była przedn1iotem ogólnego po
dziwu. Spostrzegła to bardzo prędl{o, lecz nie robiła sobie 
nic z tego. 

Pew·nego 'dnia, podczas obiadu "" restauracji hotelu 
Bristol, obok: jej stolil{a t1siad-ło d"vóch panóvv, l{tórych 
tu nie widywała dotąd. Mówili po polsk:u, lecz gdy keq
nerzy zaczęli ich obsługiwać z "vyjątl{o\vem ugrzecznie
niem, panowie zmienili język na angielski. Jeden z nich1 

młody, bardzo wyl{wintny i niezwyl{le przystojny, pa
trzył na Olgę dyskretnie ale ciekawie. Poznać można 
było odrazu, że go wyjątkovvo zainteresovvała. 

Starszy pan siwy, o wyblaI~łych, wesołych oczach 
rzucał także na nią spojrzenia zaintrygowane, w których; 
był zachwyt niedwuznaczny. Po ch,vili panowie prze-
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mówili do siebie szeptem, poczem młodszy dodał gło
śniej z ożywieniem. 

- Napewno nie, ja się na tern znam! Bardzo dy
styngowana. 

- Znamy się i na dystyngowanych. 
Olga patrzyła na nich śmiało, ale wyzywająco i bez 

I{okjeterji. l~ozmowę ich, chociaż i1iezbyt g·łośną słyszała 
wybornie. Starszy pan mówił: 

- Bardzo mi się twoja narzeczona podoba, i szcze
rze ci \tVar winszuję. Tak:iej właśnie żony dla ciebie po.
trzeba. J ak:że załatwiłeś z l{rongoldówną? Nic nie inówisz. 

- I-ł1n, z l(rongoldó\vną? l)anna l~óża zer\vała ze n1ną, 
odesłała mi pierścionek, zwróciła słowo i sprawa sk~oń
czona. Papo cisl{ał się podobno na mnie 1i odgrażał 
wielce. N o, ale ostatecznie wyjechali zag·ranicę. 

- Oczywiście zerwanie '\tvywołane przez ciebie. 
-· N oo, o tern, się wuju nie mÓ\vi. 
- Po gentlemańsl{u tak, ale wszyscy to rozumieją. 

Dobrze zrobiłeś! Lęl{am się tylko, że między tobą i Dadą 
zachodzą już pew,ne dysonanse. To źle I Ona 1nogłaby 
na ciebie wy,vierać wpływ zbawienny, gdybyś chciał, 
A1e ty n1asz, War, rozmiłowanie się ,~r swoicl1 \Vadach. Cza
sen-i odnoszę wrażenie bardzo sn1utne, że żałujesz pod
świadomie miljonów byłej narzeczonej. Gdyby Dada spo
strzegła to samo, będzie l{atastrofa. 

- Nie żałuję niczego, tylko nie wierzę w przyszłośt 
naszą. 

- A to z jakiego powodu? 
- Z tego, że Dada to druga Terenia, ale ja niestety 

nie jestem tal{:i jak Pobóg. 
Olga 'drgnęła i już teraz zaczęła słuchać celowo. 
- DobrzeWar, że sam to rozumiesz - mówił starszy 

pan. Ale toś trafnie powiedział, że Dada to druga T~
renia. Opatrzność łaskawa, że Pobóg \vrócił, gdyby zgi
nął, jal{ to już głośno przypuszczano ona chyba i1ie 
przeżyłaby takiego ciosu, pomimo że ma dzieci, i że 
jest tak: samo idealną matl{ą jak: i żoną.„ Teraz gdy się 
na ich szczęście patrzy, serce rośnie w człowieku. 
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- On ·wygląda jakby na drugi dzień po ślubie. Jakoś 
i ta choroba w oczach ginie i ucieka od niego. Doktór 
mówił, że przywieziono go do Warszawy nieprzytomnego. 
Podobno przechodził różne tarapaty. Był w niewoli bol
szewicl{iej, z której uciekł z jakąś księżniczką Gruzinką. 
Potem w Gruzji był gościem owych książąt i wreszcie, 
podczas zajmowania Gruzji przez Sowiety, w jakiejś po
tyczce z bolszewikami został ranny. Potem przeszli gra
nicę Małej Azji i z Trapezundu odpłynęli do l(onstanty
nopola. \V podróży rana inu się odnowiła, a że chciał 
umierać w Ojczyźnie, więc go ta k:siężniczka przywiozła 
do \Varszawy. · 

- Sl{ąd wuj to wszystko wie? 
- Mówił mi dol{tór vv lecznicy a trochę sam Pobóg. 

Ale on jakoś bardzo pobieżnie i krótl{o. 
- A jak:aż to k:siężniczka? • 
- Doktór mówił mi nazwisko, lecz nie zapamię-

tałem. Podobno bardzo piękna, mieszl{a zdaje się tu 
w Bristolu. 

- W Bristolu? Czyż możliwe? 
- I-la! gdyby nie to, żeś wczoraj wieczorem przy-

jechał do Warszawy, już byś ją znał'. Co? O \Vair, je
steś niepoprawny l 

·zebrzydowsl{i rzucił znowu mimowolne spojrzenie 
na Olgę, która z niezmierną uwagą mięszala łyżeczką 
w filiżance l{awy. 

- Trzeba się jednak: będzie dowiedzieć - rzekł 
Zebrzydowski. 

- Właśnie - odrzekł 11rabia August. - Warto 
byłoby ją zobaczyć. Gruzinki byvvają prześliczne. I wiesz 
co mi w głowie Śvvita? 

- Naprzyl{ład? 
- że tam coś między nią a Pobogiem musiało być. 
- Przecież on zakochany w żonie . 
. - Nie udawaj nai,Nneg·o, bo ci z tern nie do 

twarzy. Pobóg żonę kocha i w takiej Tereni może by·Ć 
nawet ustavvicznie zakochany. Ale gdy był prawie rok 
w niewoli, dalel{o od żony i obcovvał z piękną }{siężniczką, 
mieszkał z nią, gościł u nich, ach mój drogi I Tal{i Pobóg I 
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Nie dowierzam cnocie ich obojga! Na niego zawsze ko
biety leciały, a owa księżniczka, jeśli piękna, to i on nie 
anioł. 

- Hm ... , może być! Tak, to byłoby ciekawe! 

- Powiedz sam; ona przywozi go do Warsza\vy, pie-
lęgnuje, obsypuje ponsowemi .różami, a gdy p·rzyjechała 
żona, już księż·niczka się nie zjawia w lecznicy. Przysyła 
tylko swego strzelca, Tatara, w stroju czerkieskim. On 
także robi sensację, pewno najwięcej tern, że jest właśnie 
w takiem ubraniu. Bo chociaż w Gruzji jest to strój na
rodowy i nic z rosjanami nie mający wspólnego, ani 
z kozakami, ale tu przypomina Rosjan, którzy niewiem 
z jakiej dobrej racji zaczynają u nas '\ivchodzić vv modę,, 
począwszy od sztuk teatralnych i kinematografów. Chyba 
z powodu tego, że już przestali być al{tualnymi, więc: się 
ich pamięć odświeża. 

- Cóż pani Terenia mówi o tej księżniczce? 

- Nie wiem, gorzej to, że Pobóg się o niej 11ie 
rozwodzi. Ta jego powściągliwość, a nawet pewna nie
chęć mówienia o swoich przeżyciach i jeszcze 'dodam, 
wyraźny l{ult dla owych książąt i dla Gruzji„ daje mi 
wiele do myślenia. 1,o sprawa tajemnicza, ale Pobóg 
gentleman, od niego sam djabeł nic nie wydobędzie. 

- Djabeł nie, ale może pani Teresa? 
- A, to już ich osobista sprawa! \V każdym .razie, 

gdyby jej nawet wyznał swoje grzech'y ona mu i to wy
baczy wspaniałomyślnie. To kobieta w wielkim stylu, ro
zumna, 'dobra nad wszelką miarę i kochająca go nad 
życie. Ona dla Romana i zazdrość stłumi w sobie, bo 
egoizmu niema ani krzty. 

- Co tam było, to było, ale, że Pobóg przy pan.i 
Teresie zapomni o swej księżniczce na amen, za to ja 
ręczę - rzekł Zebrzydowski. 

- Widzisz co to jest taka żona l T\voja Dada to 
obraz Tereni, powtarzam. 

- Zachęta dla rmiie, gdybym się też ~aa,vanturował. 
Czy tak? 
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- No, musiałaby '.ciebie tak samo kochać jak Terenia 
męża i ty musiałbyś się pod pewnymi względami upo
dobnić trochę do Poboga. 

- że zaś nie jestem podobny i nigdy nie będę ... 
Nie wie wuj, czy ta księżniczka już wyjechała? 

- Coś ·ona ciebie zaczyna intrygować za nadto? 
Niewiem tego czy wyjechała. Łatwo się dowiedzie.ć .. 
Doktór mówi, że jeszcze przebywa w Warszawie. Może ją 
uniosą stąd smutne wieści z Gruzji. Aż strach co tam 
rozstrzeliwań, mordów, tak samo jak w Rosji. Ona ma 
pewno w Gruzji rodzinę, może rodziców, braci. 

Olga usłyszawszy ostatnie slo,va hrabiego lVIohyń
skiego zadrżała i zbladła. Odruchowo powstawszy z miej
sca, podeszła żywo do obu panóWJ. 

Oni zerwali się z krzeseł. 
Eleganckim ruchem podała im rękę. 
- Olga Czhangirani. 
- 'Mohyński. 
- Zebrzydowski. 
- Jestem księżniczką gruzińską, o której panowie 

mówiliście przed chwilą - rzekła po angielsl{u poważnie 
i bez uśmiechu. 

·Palilovvie sl{łonili się powtórnie, głęboko. Zebrzy
dowski skwapliwie podsunął jej krzesło. Mohyński zmie
szał się wyraźnie. Olga usiadła i zwróciła się do Mohyń
skiego. 

- Pan mówił o smutnych wieściach' z Gruzji? Jakie 
to wieści? 

- Pani zapew·ne czytała o rozstrzelaniach i repre
sjach '\V Gruzji, dok:ony\ivanych przez okupantów. 

- Nie, nie czytałam! Kogo rozstrzelali? 
- l~ie potrafię pa:ni vvymienić nazvvisl{, ale były 

ofiary dość liczne, zwłaszcza wśród oficeró"v armji gru
zińsl{iej, wśród osób należących do sfer rządowych-a także 
i wśród arystol{racji. 

- Gdzie pan to czytał? 
l\!Iohyński wymienił pismo zagraniczne. 
- Były tam nazwiska i umieszczone podobizny nie

których ofiar. Ostatni numer. 
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O Iga powstała. 
- Dziękuję panu. Zdobędę to pismo. 
- Mógłbym je pani dostarczyć, gdyż mam je 

u siebie, lecz, lękam się być zwiastunem jakiej zlej wieści. 
- Proszę niech pan przyśle. W dzisiejszych czasach 

jest się przygotowanym na wszystko. Nie mam już rodzi
ców, ale marr1 l{rew,nycl1 w Gruzji. Zatem czel{ain na to 
pismo i dzięl{uję za uprzejmość pana. 

Podała im znowu rękę i odeszła prędko, wytworna, 
wyniosła, pewna siebie. 

- Wspaniała! - rzekł Edward siadając z powrotem. 
Cóż za uroda I 

Oczy mu błyszczały. Ale spojrzawszy na hrabiego, 
roześmiał się. 

- A to wuj wpadł I No, winszuję! Sytuacja ... moje 
uszanowanie! jak mawia stary Pobóg. 

- Co ja tam o niej nagadałem? - spytał hrabia 
z zakłopotaną miną. 

- O niej samej to jeszcze nic, ale o niej i o Pobogu, 
to gorzej. 

- O, jak Boga kocham I I przecie mogliś:my się 
domyślić, bo wyjątkowo piękna i typ nie tutejszy. Ty 
także jesteś nieuważny, War. Zjadałeś ją oczami a nie. 
mogłeś mnie przestrzec? 

- Wujaszek również połykał ją wzrokiem aż miło. 
Trzeba jej to pismo dostarczyć. 

- Praw·dal Prawdal A tom się złapał. Ale ona jaka 
dy~tyngowana, nawet poznać po sobie nie dała n~a, 
a~1 .cienia. „J estem księżniczką o której panowie rozma
w1ahście przed chwilą". Więcej nic, nawet uśmiechu. O, 
przyl{ład, że milczenie jest złotem a mowa srebrem, to 
za mało I mowa jest rozbitym cymbałem. Ten kto te 
pr.zysłowia wymyślił jeszcze się zapewne mniej skompro
·m1tował niż ja. Idziemy I 

Hrabia, zanim odesłał obiecane pismo do pokoju 
Olgi, przejrzał je z \"'Varem, lecz nazwiska księżniczki nie 
znaleźli. 
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- Jest tu dwóch książąt ale nie Czhangirani. Czhan
girani? . . . Nie, tu żadnego takiego niema, Są podobne, 
kto ich rozróżni. Zresztą krewni mogą mieć inne na
zwiska. 

- Może wypadałoby, abym jej to pismo zaniósł? -
rzekł War niepewnie. 

- A potem cucił, g·dyby pod wpływem jal{iej wieści 
dostała spazmów lub zasłabła. Ej, War! Znają ciebie! 
Siedź, uważasz i nie angażuj się. Ooo! ale Pob~g ma 
gust! Ma wyborny I Teraz i1ie vvątpię, że tarapaty jego 
miały ciekawe momenty. No, mój drogi, z tal{ą kobietą 
przebywać w warunkach tak sprzyjających i żeby ni~ 
tego. . . owego . . . trze baby limfy pierwszej l{lasy ! To 
nie na Poboga patrzy. Ho, ho! Tembardziej, że i on ją 
,wudocznie por\ivał skoro aż do \i\T arszawy dojechała. Tu 
musi oczywiście kapitulować. 

Hrabia odesłał pismo do pokoju księżniczki i obaj 
z Warem zastanawiali się, czy złożyć jej wizytę, czy nie? 
Doszli do przelconania, że w k:ażdym razie nie dziś jeszcze, 
ale obaj mieli do tego rzetelną ochot~. 

Olga oczekiwała niecierpliwie pisma i już ch'ciała 
posyłać Izmaiła. Gdy więc lokaj wręczył jej opakowan.y 
zeszyt zaczęła przerzucać go z gorączl{owym niepokojem. 
N ag le głuchy okrzyk wypadł z jej piersi. 

- Wuj Bagrat!! 
Załamała ręce nad głową i upadła na k:olana ze 

łkaniem. 
- Rozstrzelany! Rozstrzelany! - powtarzała z ję

k.iem żałosnym zalana łza1ni, patrząc uparcie na p,odo
biznę szlachetnej twarzy księcia Bagrata Czarawdżadze, 
pomieszczoną w szeregu innych ofiar. 

- Nie chciałeś z nami uciekać, nie chciałeś I Czemu 
pozwoliłam na to byś został w tern piekle! Arazyłła 
niema w spisie? Może i on, może i on? Jeśli i Arczyłł . . , . . 
zg1n1e, zostanę sama na sw1ec1e. 

Znalazła jeszcze paru znajomych wśród wymienionych 
ofiar ale młodego księcia Czarawdżadze nie było. 

l{siężniczka cierpiała bardzo nad stratą WUJa. 
Wspomnienie przynosiło jej ciągle słowa jego, któremi 
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ją pożegnał: „bądź Gruzinką nie tyl:Ko z zapałów Krwi." 
Pod wpływem bólu i żałoby w sercu, Olga jęła .robić 
z sobą rachunek sumienia. Słowa księcia Bagrata były 
czynnikiem oskarżającym ją wobec niej samej. Zaczęła 
poważnie rozsądzać obecność swoją w Warszawie, teraz 
gdy już nic ją z Pobogiem łączyć nie powinno. Zasły
szana rozmowa obu panów w restauracji o Pobogu i jego 
stosunku do żony, była także światłem, którie w połą
czeniu z dostrzeżonem przez nią samą powitaniem Poboga 
z Terenią olś·niło ją jaskrawą praw·dą faktu, że wszystko 
skończone i że słowa wuja Bagrata były proroczemi. 
Pobóg jej nie k:ochał, nie zatrzymała go przy sobie. Szał 
krwi zgasł, serce jego było przy żonie. 

,,Bądź Gruzinką nie tylko z zapałów krwi" ~powta
rzał'a sobie Olga z uporem, bo oto 'v tyn1 momencie 
postradała już wszystko. Ostatnią złudę vv miłość czło
·wieka bezmiernie l{ochanego, który od niej odszeldl, 
i opiekuna, prawie ojca, którego jej zabrali. 

- Arczyłł ! Arczyłł I jeśli i ty stracon,y? I 
Pustka otwierała się przed Olgą i bezdeń potworna. 

Ani rodziny, ani ojczyzny, ani domu, ani miłości. Nici nici 
Została sama! 
Zostały w jej pamięci upojne vvsp,on1nienia, ale czuła, 

że to za mało, że one nie wypełnią pu125tki w jej d'us.zy: 
bez treści życia. Olga łamała się w sobie, vv te.i depresji 
duchowej trwając całe godziny, pogrążona '" odmęcie 
myśli ponurych. Przeraziła ją zupełna martwota serca, 
jakby zanik wszystkiego co było "\iV nie.i przedte1n tal{ie 
bardzo żywotne. W stanie obezwładnienia duchowego 
przebyła do późnej nocy, sama w pokoju nad rozwar
tem pismem z portretem zamordowanego księcia Bagrata. 

Izmaił nie mogąc się doczekać znaku życia od swej 
pani, zaniepokojony zastul{ał wreszcie i zajrzał do pokoju, 
bez pozwolenia. Przerażony widokiem księżniczki wszedł 
prędko. Olga wskazała mu w milczeniu fotografję księcia. 
Tatar domyślił się odrazu. Zawył jakimś rozdzierającyn1 
jękiem i rzucił się do rąk księżniczki. · 

- Je'dźmy stąd do księcia Arczyłła. Jego ratować 
trzeba I Ty kniażna zostaniesz z Chazmarą w Konstanty-
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nopolu a ja pojadę do Ałchalczyl\:a, do 'fataryjsKa i dalej 
i wszędzie gdzie potrzeba, szuk~ć młodego k:sięcia. Ja 
jego znajdę choćby w więzieniu a taki znajdę! Pomogę 
mu uciec. Ja jego ubłagam, żeby do ciebie jechał sie
roteńki ! Ty kniażna nie płacz, a jedź stąd czen1prędzej I 
Co tu po tobie? Dla ciebie teraz kniaź Arczyłł został,. 
drul1 i brat jedyny. Ja jego chcę ratować, ja tu już nie 
wysiedzę! 

Zastanowił się chwilę. ocierając wilgotne~ oczy. Poczem 
rzekł łamiąc ręce z egzaltacją. 

- Ataman już przepadł, on już nie nasz! lVIa swoichl 
A ty kniażna sierota i do swoich także tobie trzeba iś1ć~ 
Nic tu po tobie, nikomu i nic I 

Olga powstała. 
- Masz rację! Jutro jed'ziemy! 
Izmaił bijąc pokłony wyszedł z pok:oju z rozjaśnioną 

twarzą. Na drugi dzień Olga ubrana czarno, wykwintna 
i spok:ojna., lecz jakby marmurowa, z pękiem róż szkar
łatnych w ręk:u, wyjechała z Bristolu do lecznicy, gdzie 
leżał Roman. Izmaił pośpieszył za nią. vV lecznicy l{się
żniczka nie op,owiadając się nikomu, zastul{ała śmiało do 
pokoju Rom.ana. W es zła i stanęła na progu. 

Pobóg był sam, siedział już w fotelu ubrany. Na 
widok Olgi zbladł i dźwig·nął się chcąc po\vstać .. Ale 
ona podbiegła prędko i zatrzymała go na miejscu. Była 
także blada z płomieniem szczególnym w oczach. Róże 
szkarłatne złożyła na jego kolanach'. Pobóg ucałował 
jej rękę serdecznie. 

Załkało w piersiach Olgi, ale się opanowała·. 
- Chciałam . . . . pana pożegnać. Dziś wyjeżdżam. 

Widzę, że pan zdrowszy ale jeszcze osłabiony. 
- Tak, z trudem powracam do sił. 
Wsl{azał jej krzesło obok. Olga nie usiadła. Spojrzeli 

sobie w oczy głęboko. Ona zamrugała powiekami i rzekła 
podając Romanowi obie ręce. 

- Dowidzenia . . . ·drogi . . . Zapewne już na całe 
• • zyc1e ... 

Pobóg ucałował jej ręce z rozrzewnieniem. Mimowoli 
przysunął ją do siebie. Ona trzęsła się cała, głos j~j 
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zdławiony drżał. Pob6g spojrzał mocno w jej źren~ce 
i rzekł głucho. 

- Zapomnij wszystko, Olga ... jeśli ... możesz. 
A ona pochyliła się ku niemu i skroń oparła o jego 

czoło. 
- Dałeś mi szczęście i choć było złudą, nie 

zapo1nnę naszych cudownych . . . chwil. 
-- Dziękuję ci za wszystko, za życie, któreś mi po

wróciła i za to, żeś jest taką jaką cię przeczuwałem. 
- To nie moja zasługa, to wpływ świętej pamięci 

wuja Bagrata. 
Pobóg cofnął się gwałtownie w tył. 
- Co się stało? 
- Rozstrzelany I 
'Pobóg zasłonił sobie oczy drżącą dłonią. 
- I on kochał ciebie, Rom, i przepowiedział mi 

wszystko. I / .~. '. 
Usłyszeli za drzwiami lekkie }{roki. Olga odsunęła się 

z falą krwi na twarzy. 
Weszła Teresa. 
:Była <jasno ubrana, wytwor~a, ra·dosna. W _ręl~u 

miała kwiaty. Dwie kobiety stanęły naprzeciw siebie. 
Obie milczały. Wybitna piękność Olgi wprawiła Teresę 
w osłupienie, Oldze zaś Pobożyna wydała się uosobieniem 
promiennego szczęścia i wdzięku. Twarz Tereni zgasła. 
Spojrzała na męża i opamiętała się. 

Pobóg ujął jej rękę. 
- Moja żona - rzekł miękko. 
Terenia z ożywieniem wyciągnęła dłoń do Olgi. 
- Księżniczka Czhangirani? domyślam się. 
Krótki nerwowy uścisk Olgi. 
- Tal{! Przyszłam pożegnać pana odrzekła 

niby spokojnie ale niższym niż zwykle głosem, zdra1dza
jącym wyraźne wzburzenie. 

- Pani spocznie? Proszę. 
- Dziękuję. Już wychodzę. 

· - Niewypowiedzianie bolesną przyniosła mi pani 
\viadomość o śmierci l{sięcia Bagrata Czarawdżadze ... 
Zostało mi po nim wspomnienie jasne. Dla pani ciężką 
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jest strata wuja, dla mnie drogiego towarzysza przeżyć 
naszych w Ałchalczyl{u - rzekł Pobóg ze szczerem 

• uczuciem. 
- Tak, jestem osierocona bardzo. 
- A młody książe Czarawdżadze? 
- Arczyłł? niewiem. W spisie ofiar niema go dotąd. 
Tyle było bólu i męki w twarzy Olgi, taki płomień 

vv oczach, że Terenia przypisując to żałobnej wieści wy
ciągnęła do księż·niczki obie ręce z właściwą sobie ser
decznością. 

- Proszę niech się pani uspokoi i ... proszę p1rzyjąt 
moją gorącą wdzięczność za ocalenie mego męża o'd 
grozy śmierci i wyrwanie go z tych strasznych rąk. 
Nigdy, nigdy nie zapomnę .co pani jestem winną. Nie zdo
łam tego wyrazić ani ... 

Wtem Terenia zacięła się, zauważyła popłoch, prawie 
przerażenie w oczach Olgi. Jakiś szyderczy, hamowany 
uśmiech na jej ustacl1. Błyskawicznie spojrzała na inęża. 
Pobóg miał oczy przysłonięte rzęsami, brwi surovvo zmar
szczone, usta zwarte mocno i jakiś dziwny wyraz na 
twarzy. ( 

Ten wyraz!! 
Teresa umilk:ła. Ręce jej w dłoniach· Olgi zaclrżały. 

Poczerwieniała silnie i dol{ończyła prędko, bezbarwnie. 
- ... ani panią zapewnić o tern nie zdołam. Dziękuję 

z duszy. 
Ręce obu kobiet rozpadły się. 
- Niech mi pani nie dziękuje! Ocalając pana Po

boga ratowałam siebie jednocześnie - rzekła Olga po
rywczo lecz z głębokim smutkiem. 

Po'd·niosła głowę śmiało i opanowując histeryczne 
drżenie ust, dodała patrząc na "feresę roziskrzonym wzro-
kiem. . - ; . :.: ~--~, .· r· ; '.· ! 

I J..-. . I 

- Powtarzam, ratując pani męża rato\vałam i siebie. 
Ale on ocalił nas od Borysa, czem naraził własne życie, 
pomimo, że całą mocą ducha dążył do powrotu, do ojczy
zny. Jego rana to moja wina i gorzl{i wyrzut mój! To 
odwet okrutny! Jako bohater i człowiek zyskał cześć naj
wyższą i pozostawił wdzięczność niezapomnianą w Ałchal· 

- 200 -



POWOJENNI 

czyku, gdzie walczył z przemocą i krew swoją przelał. 
Tam u nas biją dla niego serca bardzo gorąco. 

Prędko, gorączkowo podała rękę Tereni, potem Ro· 
manowi, który ją ucałował z szacunkiem. Spojrzała roz„ 
pacznie, wnikliwie w jego pociemniałe oczy i wybiegła 
z pokoju panując nad sobą resztą sił. 

Po chwili wszedł do pol{oju Izmaił. żegnał Poboga 
hałaśliwie, bił pokłony, nazywając go „baga·dyrem" 
i zbawcą Ałchalczyl{a. Ale da,vnej serdeczności Roman 
w nim nie odczuł, przeciwnie Tatar był teraz nieco 
sztuczny w swojej egzaltacji. 

Gdy vvyszedł, między Teresą i Romanem zaległa 
cisza, długa, męcząca. Pob.6g blady, wyczerpany patrzył 
z pod przymk:niętych powiel{ na żonę z uczuciem. Pobo
żyna stała 1.w ol{1nie otwartem, 1cicha, wciąż jakby zgaszona. 
Patrzyła tępo na ogród, lękając. się odlwrócić w stronę 
męża. Brakło jej tchu. 

- Tereniu, chodź do mnie. 
Głos jego poderwał ją z miejsca. Podbiegła i upadła 

na jego piersi. Oddychała prędko. 
Pobóg odczul drżenie jej postaci i przyśpieszone bi„ 

cie serca. Milczeli. Roman przytulił ją mocniej 'do piersi, 
głask:ał dłonią jej włosy. W pewnej chwili ona zacisnęła 
ręce dol{oła jego szyi i szepnęła zmienionym głosem: 

- Nigdy nie myślałam, że ona taka piękna. 
A po chwili jeszcze ciszej. 
- Ona ciebie kocha. 
Pobóg milczał. 
- Romku, czy będziesz ze mną szczery? 
- Tak. 1 

1 

Objął ją silniej. Ona przylgnęła gorącą twarzą ·ao 
jego twarzy i cała drżąca szepnęła: 

- Romku ona była twoją . . . to jest, to jest ... na-
leżała do ciebie, posiadałeś ją? 

- Tak. 
- I . . . kochałeś ją? 
- Nie. 
- Nie?? 
- Dziecino moja I 
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- Pożąclałeś jej? 
- Tak. 
- Baaardzo? 
- Teruśl 
- Bałam się tej księżniczki! Gdy ją zobaczyłam taką 

piękną ... i te jej oczy 'Ila tobie, i twój 'vyraz twarzy, gdym 
jej dziękowała za ciebie, zrozumiałam wszystko. Wiem 
już dlaczego zerwałeś bandaże. Ona ciebie chciała zatrzy
mać przy sobie? Czy tak? 

- Tak. 
- Romku, czy ty ją jeszcze kochasz? 
- Nie kochałem jej. To było co innego. 
- A czy ty jeszcze pożądasz jej? 
- Nie, ;dziecko! Szał minął. Jestem twój I 
Zaległo milczenie. 
Roman z ustami we włosach Tereni po :długiej 

chwili zapytał. 
- Tereniu, czy mi wybaczysz? 
Milczała, tylko serce jej biło mocno na jego piersi. 
- Tereniu moja, czy możesz mr wybaczy,ć? 
- Tak. 
- Czy mi ufasz? 
Przymkn.ęła powieki, wstrząsały nią 'dreszcze, z pod 

rzęs spłynęły dwie ciężkie łzy. 
- Tal< - szepnęła cicho. 
Pobóg zapłonął. 
- Czy mnie dobrze rozumiesz, Tereniu, ,czy ty mi 

ufasz i czy nie zachowasz żalu do mnie? 
Teresa łamała się w sobie. Krótka lecz bolesna była 

jej męka. Spojrzała prosto w oczy męże:t i one ją 
przekonały. . 

- Nie, Romku, za silnie cię kocham, za silnie! Ty 
wróciłeś! \Vróciłeś do mnie i do naszych dzieci. . . i to 
dla mnie jest wszystkiem. 

Wzruszenie zdławiło pierś Romana. 
- Teruś mojaJ jedyna! niechże już nigdy najmniejszy 

niepokój z tej przyczyny nie zamąci twego spokoju, nie 
rani ci serca i nie zakłóci pogody szczęścia naszego. 
Czy mogę w to wierzyć? 
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- Tak, Romku mój. 
- Dziecko umiłowane, moje najmiłościwsze! 
Pobóg podniósł główkę żony i odnalazł jej rozpalone 

usta. Długo trzymał je pod władzą swoich ust. Spojrzał 
głęboko, povvażnie w oddane sobie oczy żony, omglone 
łzami i odczuł prawdę jej wyznania. Z rozkoszą odnaj
dywał w nich cud swego szczęścia. 

' ' ' . . 
) ' ' 
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Księżniczka Olga w pokoju swoim, w hotelu, stała 
zamyślona, patrząc na wi,elką więź róż i storczyków, 
przysłanych j·ej z kartą Poboga. Usta Olgi były zacięte, 
oczy zmrużone. Zanurzyła twarz w aksamitnych kwiatach, 
chłodząc niemi rozpalone powieki. l(ażdy rys twarzy 
Poboga i wyraz jego oczów, zapamiętany z ostatniej 
rozmowy, wyryte były w jej. myśli głębol{o. Czuła, że 
chwila ta pójdzie za nią wszędzie jako wspomnienie, 
świadczące, że najpiękniejszy czar życia skończył się, 
jak się kończy cudowny sen. Nie żywiła do Romana 
gniewu ani żalu, tylko była vv niej pustka, z powodu jego 
odejścia i był w niej ból trujący jej serce. Obraz Te~ 
resy pozostał w pamięci jakiś nieskalany i dziwnie jasny, 
którego nawet zazdrość i niechęć Olgi nie zdołała zaćmić 
i zbrukać. 

Olga zrozumiała, że Pobóg musiał wrócić do Teresy, 
nie tylko jako do żony, lecz i jafuo do l{obiety wybranej, 
która była jego typem niewi.eścim, ku której popychało 
go wszystko. Szał zmysłowy jako taki tylk10 dla kobiety 
innej, musiał w nim być krótkotrwały i zgasnąć. Prze
ważyło uczucie dla żony i poryw ku niej, gdy ją tylko 
ujrzał. 

Olga oderwała się od kwiatów, ręce zarzuciła sobie 
za głowę. Spojrzała przed siebie rozognionym wzrokiem. 

- Teraz w świat, gdzie oczy poniosą! Nic prze
demną już, nic, nic! I po za mną już nic 11 

Olga nie należała do natur, l{tórym wspomnienia wy
starczą i czuła to w sobie aż nadto. 

Oczy jej spoczęły znowu na k:wiatach od R·omana 
i padły na dwa bilety wizytowe leżące na stoliku. 

August hr. Mohyński. 
Edward Zebrzydowski. 
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Nazwiska te nic jej nie mówiły. Olga przypomnia
ła sobie z restauracji wykwintną postać młodego czło
wiek~, który ją C?bs~r~ował wyłą~znie. Z brzmienia jego 
nazwiska, gdy się Je] przedstawił, odgadła teraz jego 
bilet. 

- To ten! Piękny i porywający! Znajomy P·obogal 
Ma także jakąś narzeczoną ... Gdybym chciała odwetu? 

. . Zaśmiała się nienaturalnie, twarz jej przybrała wyraz 
ironiczny. 

- Może być spokojna i jego narzeczona i on. Jadę 
w świat, pozostawiając tu pierwszy i ostatni urok życia! 

Na dworcu kolejowym księżniczka była cały czas 
jak 1odurzona. Gdy już wsiadła do wagonu i p1ociąg miał 
za chwilę ruszyć, ujrzała przed sobą Zebrzydowskiego. 
Złożył jej głęboki ukłon i wręczając olbrzymi pęk wy
twornych róż, rz·ekł po angielsku: 

- Zechce pani łaskawie przyjąć w hołdzie odemnie, 
jako od przyjaciela Romana P1oboga, oficera polskiego, 
który w ojczyźnie pani doznał tyle serca. 

Olga w pierwsz,ej chwili chciał.a mu wskazać drzwi„ 
ale usłyszawszy imię Poboga, opanowała się natychmiast. 
Podała mu rękę swobodnie, bez uśmiechu. 

- Dziękuję! Pan Zebrzydowski? 
- Tak jest. żałujemy niezmiernie, że pani tak pręd-

ko opuszcza Warszawę, ale mamy nadzieję, że ... 
Wte\lll pociąg ruszył. 
- Ze panią jeszcze kiedy zobaczymy u nas - rzekł 

War, całując jej rękę i patrząc na nią z zachwytem. 
- Chyba gdzieś w świecie - odrzekła z nerwowym 

śmiechem. 
- Bardzo bym tego pragnął I Pani obecnie jedzie? 
- Do Konstantynopola, stamtąd do Paryża. 
Zebrzydowski skłonił się głęboko. Wyskoczył już 

w biegu pociągu. Kłaniał się kapeluszem i szedł obo~ 
mijających go wagonów zapatrzony w syl~etkę Olgi 
w oknie. Ale ona nie widziała go już dawno, za1ęta swemi 
myślami. 
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. - Jeśli sprytna, a na to wygląda, domyśli się łatwo, 
że przemawiałem we własnem imieniu. Ależ djabelnic pię
kna! Cóż za oczyl - myślał War. 

Nie chciał się przed sobą przyznać, że "'"' tej chwili 
pojechałby w ten świat, tam, dokąd ona p.ojechała i za 
nią. I nie zdawał sobie nawet sprawy dokładnie, co go 
porywało więcej: ona, czy Ó\V Ś\viat. 

- Nieszczególny ze mnie narzeczony - pomyślał 
\V końcu krytycznie. 

Zebrzydowski tegoż dnia mówił do hrabiego Au
gusta: 

- Wuju, jak po"rinien sobie życie ułożyć człowiek, 
który do j,ednej kobiety nie potrafiłby się przywiązać na 
cał,e życie ? 

- Mówisz o sobie, oczywiście, pod nowem wraże
niem~ Taki jak ty!' 'vbrew teorji Oktawci!' powi
nien :ożenić się jaknajpóźniej, to znaczy wtedy, gdy mu już 
kobiety spowsz,ednieją i nie będą wzbudzały interesu ani 
apetytu. Ale u ciebie: taki stan nastąpi nie prędko. 
Zanadto kusisz kobiety i one ciebie kuszą. To mnie mar
twi z:e względu na Dadę. Jedn,ej rzeczy nie rozumiem. 

- Czego? 
- Ze ona porzuciła dla ci,ebie Strzełeckiego. 
- Dziękuję! 
- No, tego o'i\T1eg10, daruj mi, War, m·oją szczerość, 

lecz ja kochając ciebie, żywię jednocześnie dla Strze
leckiego l{ult prawdziwy. To człowiek! I taka Dada! 
.Sliczna kobi,etal świeża jak owoc soczysty, istna brzoskwi
nia. Ją także nazwać można - królewną urok:u - jak 
Teresę Pobożynę. Ale czy ty jej~ dasz szczęście? Czy 
ona nie będzie znowu twoją ofiarą? 

Edward po chwili zadumy rzekł niepewnie. 
- Czy dam jej szczęście? Hmf Gdyby w Hłowatynie 

zapewne taki Wtedy i ona byłaby inna. Czy wuj wie, 
jakie ona ma pomysły? 

- N a przykład? 
- Ach no, okropne, raczej dzivvaczne. Ot10 chce 

vv nasze] mieścinie wojewódzkiej założyć spółdzielnię mle
czarską, serownię i coś tam jeszcze, aha, kawiarnię, gdzie-
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by się sprzedawało nabiał, warzywa, owoce i przetwory 
różne. Prócz tego w Pochlebach jakieś instytucje .społe
czne, szkołę dla dzieci służbowycl1, jakąś szwalnię, cly 
coś tak.. . Ale ta kawiarnia i mleczarnia, słyszał wuj 
c()Ś podobnego? 

- Bardzo praktycznie, w myśl cioci Oktawy i pani 
Renaty Palickiej, która tu w Warszawie bierze udział 
czynny i duży w urządzonej przez kresowianki cukierni 
kresowej. Byliśmy tam, widziałeś przecie! Jakoś jak do
tąd korony im nie spadły z głóv.r. 

- Dobrze, ale gdy Dada zostanie m,oją ż,oną ... 
- Bądź pewny, że się na twoją mamę nie przerobi. 
W ar wybuchnął śmiechem. 
- Och, spotkanie mamy z Dadą był-o typowe! 
- Ot, wiesz co, żałuję żem nie widział tej sceny. 

Oktawcia mi mówiła, że te panie całkiem nie przypadły 
sobie do gustu I 

- Przedewszystki,em mama, jak to z~ykle ona, za
częła mierzyć Dadę od stóp do głów, raczej nie Dadę, 
lecz jej strój, bo przecie u mamy to najważniejsz.e ! że 
zaś Dada była w skromnym kostjun1ie, ch10Ć gustownym, 
ale tanim, więc mamę odrazu usposobił10 to niechętnie. 
Moja narzeczona wydała się mamie za mało ozd1obną. -· 
sarknął ironicznie. 

- Podobno Dada z początku garnęła się d10 matki 
twojej jak córka, ż·e nawet Oktawcię tern wzruszyła. 

- Ooch, tak, jednakże zbyt prędko mama p·otrafiła 
ostudzić zapały Dady, która ochłodła, zauważywszy bez
denną próżność matki i płytkość jej. Pytania naprzykład 
były tego rodzaju: - jak to się stało, że ona, panna z do
brego domu, wałęsała się po lesie, wtedy przed wojną 
i romansowała z przygodnym kawalerem? A wszakże opo
wiedział1em matce, że spotkaliśmy się tylko dwa razy, 
pierwszy raz niechcący, gdy ona zbierała jagody w stroju 
cyganki i zaczęła niby udawać cygankę, na drugi dzień 
bez umowy, poprostu in5tynktownie dążyliśmy w t·o samo 
miejsce i na trzeci dzień już mi uciekła. Mama mówiła 
o tern w spo.3ób tak uszczypliwy i przykry, taka za-
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ściankowość była w słowach mamy, że ru1nieniłem się z,e 
wstydu. 

- A cóż na to Dada? - spytał Mohyński. 
- Ona wyszła z tej próby z wielkim taktem, chociaż 

mieniła się na twarzy i spoglądała na mamę zdziwi·ona. 
Potem nad wyraz niedelikatne pytania o Tura. Wuj wie, 
że ten Tur w jej życiu nie zachwyca mnie wcale, a nawet 
czasem myśl, że ona była jego żoną, mrozi mnie. Jednak.
Ż·e trzeba przyznać, że rola Dady, do końca, tam, na Sar
nach, była bardzo ładna, co wiem od Pobożyny i,. nawet 
oryginalna ... Panna Dobrucka z D.awidówki - gaj.owym 
- jest w tern pewien odrębny smak i charakteryzuje 
Dadę. 

- Taakł ale dla twojej mamy to już jest przestęp
stwo konwenansowe, ach to niemal tego .. owego zbrodnia! 

- Właśnie! Potem znowu znalezienie rannego żoł
nierza, którym był Strzełecki, leczenie go . . . Fi donc I 
Mamie usta krzywiły się z odrazą i wstrętem. Ale jedno
cześnie dyskretnie spróbował.a palc~mi z jakiego ma
terjału zrobiony kostjum Dady, no i zaczęła krytyk1ować. 
Potem pytanie, gdzie kupiony kapelusz, zaczęła Dadę za
nudząć radami. W!eszcie egz.amin, jak Dada .mówi po 
francusku, czy posiada salonową ogładę, „p1omeważ bę
dziesz ·wielką panią'' - War naśladował głos matki 
cedzący - „czy przygotowana jest do losu, jaki ją 
spotyka" ... 

- I tern podobne, tego.. owego androny - wtrącił 
hrabia. - Jakbym widział Beatę! Wyobrażam sobie 0-
ktawcię! Jeszcze teraz, jak o tej sceni~ mówi, trzę5ie się 
cała z oburzenia. 

- Aaa I żeby wuj był wtedy w mojej skórze? Wsty
dzić się za własną matkę, to jednak okropne uczucie. 
Dada pod koniec tej wizyty zesztywniała, odp1owiadała 
monosylabami. Tylko czekałem, kiedy zacznie szarżować 
w ujemnym kierunku. Zbladła i miała takie płomyki 
w oczach .. była naprawdę niesłychanie interesującą. 

- Tam podobno i o braku posagu Dady coś było? 
- Naturalnie I Mama zaczęła ubolewać z czego my 

będziemy żyli, że Pochleby zrujnowane i że można je 
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bylo uratować jedynie, wnosząc duży posag żony moJeJ, 
i zaczęła mówić z zachwytami o Krongoldównie, którą 
znała tylko z fotografji. 

Hrabia zaperzył się. 
- A Ol{tawcia nic na to? 
- Ach, ciocia Oktawa, co już tam nagadała, teg··o 

nie spamiętam! Dla mamy istotnie Róża byłaby idealną 
syno""rą. Rozn1awiałyby po całych dniach o Baccaratach: 
o dywanach, n1eblach, strojach., klejnotach, bo Róża lu
biła się cl1vvalić, a man1a, gdy słucha o tern, jest w swoim 
żywiole. W końcu przeciąłen1 krótko te indagacje i żale 
i \vyprowadzilen1 Dadę wzburzoną. I)ożegnała matkę bar
dzo sucho. N a raut do 1namy, jak vvuj wie, Dada nie 
poszła. Pierścionl{a od·emnie nie przyjęła 'vcale. 

Hrabia nasrożył się. 
- Ofiarowałeś jej ten san1) co i I{rongoldównie? 
War zmrużył oczy. 
- Wuj uważa mnie za taką świnię? lVIiałby1n dwie 

nar~eczone obdarzać jednym i tym samy1n pierścionkiem? 
Nie spodzie\vałem się takiego pytania. 

- N o, przypuszczam. Daruj mi, War. Wiesz, żal 
111i Dady I W niej jest jakiś swoisty wdzięk, któryn1 cza-
ruje. „Taka pory\vająca, prosta, szczera, zapalna I 

- Dada nie przyjęła ró,vnież odemnie medaljonu 
z brylantami. Nie i nie I „Będzie na to czas, o ile" ... 

- Oo . . . ile ? O, źle I 
- I na tern „o ile" opiera się wszystko. 
- A ty cóż na to? 
- Ja? N o, nie przyzwyczajony jestem, aby się nade-

mną zastanawiano. Dada poprzednio przychylała się do 
prędkiego ślubu, teraz zwleka ... 

- 1"'y zaś dla osłodzenia sobie owej zmiany odpro
wadzasz piękną księżniczkę gruzińską z kwiatami na 
d'vorzec. To uważasz, tego owego ... 

- Swobody swojej nie zatracę nigdy. i dla nikog·o. 
Zresztą ta księżniczka jest cudowna! Wu] sam to przy-. 
zna Je. . . . 

- Powtarzam ci raz jeszcze, War, ze tWÓJ los 1 przy-
szłość twoja jest w rękach Dady i o tern myśl przede-
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wszystkiem. Winszowałem ci wyboru takiej kobiety, jak 
Dada. Zrobiłeś wielką niespodziankę mnie i cioci 
„kalendarz", która ze szczerej uciechy nawet Dadzie nie 
dodała lat. Toż rarytas I Więc teraz, gdyby Dada ... 

- Palnę sobie w łeb I 
- Ehe, to się łatwiej wymawia niż robi. Chodzi o t10, 

że wtedy byłbyś naprawdę skrzywdzony. 
Z·ebrzydowski z.erwał się i szybkim krokiem chodził 

po pokoju. Zatrzymał się przed Mohyńskim. 
- Czy wuj zna ludzi fatalistów, destruktorów i ty1n 

podobnych? Ludzi, którzy wszystko p1otrafią tylk10 zepsuć, 
złamać, zburzyć, a nigdy nic nie zbudować, ani nikon1u 
ani sobie. Do takich właśnie ja się zaliczam. Złan1ałem 
szczęście Strz·ełeckiego, a zapewne i Dady, ale dla sie
bie nie zbuduję szczęścia i Dadę już nastroiłem tal{, że 
i jej spokój pry.5ł. Ona już daleka od szczęścia, którym 
promieniowała. A wszakże to kilka tyg1odni zaledwo. Je
stem zawsz1e i wszędzie destruktor! Ciocia wypaliłaby mi 
za to verba veritatis, ale wuj milczy i ... dobrze robi. 

Hrabia August milcz.ał istotnie. Patrzał na raso-vvą 
i wytworną postać Wara i myślał z żalem, że to, co 
on mówił było prawdą. P1od piękną powłoką Zebrzy
dowskieg.o czaił się fatalizm, wszc.zepi1ony przez wycho
wanie, warunki życia, a może i przez dziwny urók jaki 
wywierał. Był to jednakże, często bez własnej winy -
destruktor. 

Z·ebrzydowski dobrze odczuwał Dadę Turową. Młoda 
kobieta cały czar swojej miłości dla Wara i swoje szczę
ście zostawiła w Uchaniach. Od chwili przyjazdu do War
szawy, szczęście jej zachwiało się. Miłość do narzeczonego 
nie potrafiła zaślepić Dady do tego st,opnia, aby mo
gła nie widzieć coś niepokojącego w ich stosunku. \tVięc 
najpierw ją samą trapiła myśl, że usuwając Strzeleckie
go, łamie własne życie i rzuca je w odmęt. U czucie t,o 
wobec miłości dla Wara gnie,vało ją, lecz było natrętne. 
War męczył ją zagadką swego usposobienia. Był ka
pryśny i zmienny w nastrojach. Nigdy nie była jego 
pewna. Gdy, żegnając ją wieczorem, był płonący i klę
czał u jej nóg, nie wiedziała, czy nie powita jej rano zasę-
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piony, z chmurą na czole, a chłodem w oczach. Jego 
niechęć do pracy, przy tak ruchliwem usposobieniu i 
szczodrej naturze, wzbudzała w niej niepokój. Był stwo
rzony tylko do szerokich ram, sarkał na to wszystko, co 
Dada nauczyła się cenić i co lubiła. Scysje między nimi 
powtarzały się coraz częściej. War chciał nakłonić Dadę 
despotycznie d·o naślad,owania g,o, lub przynajmniej do 
podzielania jego poglądów. Ale młoda kobieta miała 
charakter samodzielny i nie znosiła narzucania sobie za
patrywań, którym była przeciwna. Odgadywała w sobie 
nawet skłonność do ulegania ukochanemu mężczyźnie, ale 
musiałby on jej imponować swoją siłą duchową i swoją 
indywidualnością. Musiałaby w nim odczuwać wyższość 
nad sobą, moc jakąś, na której mogłaby oprzeć się 
bezpiecznie i pewnie, z przekonaniem, że wierzy mu i uf a 
bezwzględnie. W Edwardzie nie odczuwała takiej mocy. 
Impon·ował jej urodą, przedziwnym czarem sw1oim i swo
ją świetnością, ale tego był10 dla niej za mał10, aby mu 
ulegać i nie reagować na jeg-o kaprysy. 

Fantazje i różne wybryki Wara Dada przyjmowała 
wesoło i lekk:o z żartobliwem p1obłażaniem, częst10 nie
chętnie. Najgorsze jednakże bywało mimow,olnie nasu
wające się porównanie Wara ze Strzeleckim. Wtedy War 
bladł przy męskiej sile charakteru tamtego. Lekkomyśl
ność Edwarda przerażała Dadę. Przekony'!ała się coraz 
częściej, że jej najlepsze wpływy nie odnoszą skutku·, 
prz.eciwnie wywołują upór Wara. 

Częste wspon1inanie przez Edwarda księżniczki Olgi, 
o której poznaniu opowiedział narzeczonej, jeg,o zachwyty 
nad Gruzinką, budziły w jej sercu trwożne posądzenia. 
Jego wyrywanie się zagranicę dopr·owadzało Dadę do 
krańcowego rozdraźnienia. 

Po wizycie u pani Zebrzydowskiej ml-oda kobieta 
doznała niewypowiedzianie przykrego uczucia, że nie tyl
ko nie będzie mogla szanować matki Wara, lecz, że ją 
będzie lekceważyła. Natura Dady, jej charakter, 
jej ideały nie zgadzały się z tą próżną, bezduszną 
kobietą, która wedle pojęć Dady nie zasługiwała na 
nazwę kobiety-człowieka. I to była jego -matka. Dad.a 
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łagodziła teraz ·wielokrotnie różne lekkie cechy charak
teru Edwarda. Mając tak próżną matkę, mógł być o 
wiele gorszym. 

Znając stan interesów na Pochlebach, Dada sta
rała się natchnąć Wara do oszczędności, lecz to nie uda
v1ało się. Wszystkie rady i projekty jej własne_, oraz 
podsuwane jej przez hrabinę Mohyńską, z k:tórą Dada 
była w stosunkach serd·ecznych, War zbywał niecierpli
wie. Poróżnili się parę razy tal{ poważnie, że tyll{o 
interwencja hrabiny wstrzymała I)adę od zerwania na
rzeczeństwa. 

Pani Zebrzydowska pomim10 nalegań Wara i :rviohyń
skich nie była u Dady i odzywała się o niej z niechęcią .. 

l{tóregoś dnia War wystąpił· do matki z gorzką wy
mówką za narzeczoną. Pani Beata zaczęła cedzić sło,va 
po swojemu z mimiką ironizującą temat. 

- Cóż taka Dada? Czy ona się zna na ko11wena11-
sach? Nawet ubrać się nie potrafi stosownie do obec11ej 
swoj·ej świetnej sytuacji. 

- Z1echce man1a zapamiętać, Ż·e ona jest z don1u 
Dobrucka. To chyba wystarczy! 

- Dobruccy n1ieli majątek \vielkości jednego z na
szych folwarl{ÓW kresowych. A Dada skoro była na służ„ 
bie i to takiej ordynarnej, przyzwyczajona do traktowa
nia .różn·ego. ro takim mężu jak ów „fur, można się z nią 
nie krępować. Nie pojmuję, jal{ można brać żonę, wdo
wę po takim ... kimś ? Quelle idee I 

W ar zgrzytnął zęban1i i zaklął cicho. 
- A mama wie, }{to to był Strzelecki z Nowosiólek) 

jednakże on był u nich w lesie i ówczesne stano\visko Da
<ly nie odsunęło go od niej. 

- Ach, skoro został rządcą I ... 
- l\1ama ceniłaby go bardziej, gdyby był jal{imś błę-

kitnym ptakiem salonów, lub udawał się do dobro·czy11-
ności publicznej, co? albo żeby był na utrzymaniu u któ
rej z pięknych dam z to\varzystwa? co? to byłoby wy
tworniej, co? dystyngowaniej I 

Edward uciekł od matki roztrzęsi,ony i zły. P·oszedł 
do narzeczonej. 
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Zauvvażyła odrazu jego wzburzenie. 
- Co ci się stało? -· spytała serdecznie. 
--- Wracam od mamy. Wiesz Dado, 111y zer\vie1ny 

zupełnie stosunki z matką. Ona mogłaby w nasze życie 
wprowadzać wieczny niepokój i riozterki. Ja tego nie 
chcę. 

Dad.a inilczała. War spojrzał na spuszczone oczy na
rzeczone]. 

- O czem tak myślisz, Daduś? 
- Ż·e to, co rnÓ\visz jest niemożliw.e. Nie chcę, aby 

z mego powodu były niesnaski w rodzinie. Ty musisz 
z matką utrzymywać stosunki. Matka to wielkie słowo, 
inój drogi! . 

- Nie może się ono stosovvać do mojej matki, 'vV każ
dym razie, bo tu maleje. 

- War, tobie nie wolno tak mówić! Jesteś jej synen1 
i na niej ci powinno zależeć. Ja m1ogę się sWiobodnie 
usuwać, na n1ojej os-obie matce nie zależy. Przeciwnie bę
dzie rada z tego. Ja ją rażę, gnie-'vvam i najzupełniej 
do siebie nie pasujen1y. Mam nieodparte wrażenie, że 
ty wogóle głupstwo robisz, chcąc ż,enić się ze mną. 

- Dado, dosyćl 
- Nie, rnój drogi. Wiem, co mówię! Najlepiej może 

iść zawsze w życiu za pierwszym projekten1, za pierwszem 
natchnienien1. 

- Co to znaczy ? 
- Ze gdybyś się był ożenił z Różą, dogodziłbyś 

rnan1ie i Pochlebon1, podczas gdy ja dogadzam tylko 
tobie i to - tymczasem, co będzie dalej ... 

- Dado! 
- Nie oburzaj się, bo tak jest. 
- Nie ufasz mil zaczynan1 ci obojętnieć, przestajesz 

vve mnie wierzyć I Dawniej sama pragnęłaś prędkiego 
ślubu i \vyjazdu zagranicę, teraz przeciwnie! Odkładasz 
;1ub i chcesz siebie i mnie zaszyć \V Pochlebach. 

- Bo wolę, abyś mnie rzucił_ przed ślu~em i p·oje
chał do ... Paryża, niż gdyby to 1n1ało nastąpić po ślubie, 
gdy szał twój minie. 

- Nie nazywaj uczuć moich dla ciebie szałem, bo 
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się wścieknę. 
- Uspokój się, War. Nie chcesz mnie zrozu1nieć, 

jak zawsze zresztą. Nie dręcz mnie i ja ciebie dręczyć nie 
chcę! Wymawiasz mi, że chcę ciebie - zaszyć - w Po
chlebach, jakbyś nie orjentował się w sytuacji własnego 
majątku. Jednakże ciągle prz.edemną ubolewasz nad jego 
złym stanem finansowym. To mnie boli, wiesz, z jakich 
względów. Naw·et matka twoja nie wahała się rzucić mi 
w oczy, że tobie potrzebny jest p·osag, kt6reg10 ja nie 
mam. Jestem biedna i bez rodziny, ale z tego pogromu 
wojny ocaliłam ambicję swoją i dumę. Chcę praoować 
razem z tobą. Pracę lubię, ona to mój żywi1oł i jej się 
nie boję. Ale ty przeciwnie, chcesz roztrwonić resztę ma
jątku bezmyślnie, zagranicą. 

- Znasz moj·e zapatrywania, Dado, że takiego życia, 
jakie ty projektujesz, nie chcę ani dla ciebie, ani dla sie:
bie. Za nic I za nic I 

- Słyszę o tern ciągle, niestety i do teg,o zmierzam, 
ie lepie] się cofnąć z tej mylnej drogi, która nie wiedzie 
do szczęścia, ani do wspólnej harmonji. Piooo brnąć 
z prz·eświadcz·eniem, że się brnie? Ja nazywam rzeczy ich 
właściw·em mianem, pomimo, że nazyw.ają mnie idealistką. 
Ty, War, owijasz wszystko w jedwabi1e i taka jest p·omię
dzy nami różnica. Zdaje się, że treść tych rz.eczy nie jest 
i dla ciebie złudą. 

- Widzę, że mnie już nie chcesz i nie kochasz. A 
wobec tego sprzedam Pochleby i niech mnie 11 U cie.
kam w światl 

- Naturalnie I To najaktualniejsze marzenie twoje. 
Oj, War, nie bluźnij przeciw moim uczuciom, raczej swoje 
własne przeanalizuj sumiennie, czy nie są one pod wraże
niem nowej fali szału - rzekła Dada z goryczą. 

Zebrzydowski prawie w furji wypadł z pensjonatu. 
Rozdrażniły go sł1owa Dady, gdyż odgadła poniekąd 
kierunek jego obecnych zapałów. Od pewnego czasu 
był on istotnie pod wpływami no·wych pragnień, one 
były teraz najży,votniejszem widzeniem jego płomiennej 
natury. Od wyjazdu z Warszawy księżniczki Olgi, War 
zapamiętał się w jednej jedynej myśli, by jechać za nią. 
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Obraz jej wrył mu się w pamięć z niesłychaną natarczy
wością. Rozpaloną wyobraźnią Edward widział przed so
bą aksamitne oczy Olgi, podłużne, okolone czarem rzęs, 
pod łukami długich, wąskich brwi czarnych. Oczy te 
wabiły go i wołały ku sobie nieprzepartą siłą uroku. 

Zebrzydowski, wracając od narzeczonej, widział te 
oczy przed sobą i nie bronił się przed ich pokusą. 

W Bristolu Pawcio z tragiczną miną podał mu de-
peszę. 

Zebrzydowski zły~ odtrącił faworyta. 
- Idź do djabłal 
- Niechno jaśnie pan raczy depeszę przeczytać. Dja-

beł jiest teraz u nas na codzień, ale licytacja Pochlebów 
to się pierwszy raz trafia. 

- Co takiego? 
Edward wziął papi·er, rozwinął. Zgniótł depeszę i ci-

snął ją na podłogę. · 
- Tego tylko brakował10 l 
Zaczął się śmiać długo, okropnie. 
- N o, Pawciuniu luby, nareszcie pójdziemy z tor

bami I Słyszysz? Powiedz mi teraz, kto ci pozwolił czy
tać .depeszę? 

- Nikt, ale że terminowa i z Pochlebów, więc prze
czytałem. Oczekiwaliśmy pieniędzy, a tu raptem licyta
cja I Więc się atrasznie zgryzłem ... 

- Darowuję ci winę, kiedyś taki czuły. Dawaj blan-
kiety I pójdzi·esz z depeszami. 

- A na jaśnie panu to nawet nie znać zgryzoty ... 
- Cóż ty chciałeś, abym był do ciebie podobny? 
Zebrzydowski napisał depesze i oddał je kamerdy-

• nerow1. 
- Ruszaj prędko I 
- W ten moment I Oto, to I do pana Kmietowicza. 

Jaśnie pan to nia rozum. Ho, ho I ~ druga ... hrabia Mo
hyński. Nie wiele pomo~e, bo . n.1ema z .czego, a~e się 
naśmieje z nas to rzetelmel Lep1e1 poradziłaby pani hra-
bina. 

Pawcio wyszedł. 
Zebrzydowski stanął przy oknie. 
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- Taki - rzucił przez zęby. 
Pogładził dłonią włosy i znowu rzekł jakby st,vier

dzał fakt:· 
- 1'ak ! N o, to cieka we! 'I'eraz się żeń i żyj! 
Spojrzał w lustro min1ochodem i zauważył, że jest 

blady, \V oczach miał cień jakiś zupelnie n1u niezna11y. 
Przeszedł się po pokoju z rękoma \V kieszeniach, zda

\vało mu się, że jest zupełnie spok.ajny. Na\vet \vięcej, 
bo obojętny. Coś vv nim jakby zastygło. 'l'aka inartwota 
wewnętrzna dogadzała mu narazie i nie chciał się z i1iej 
budzić. Pragnął tylko jak:najszybszego przyjazdu l(mie
towicza. 

Postanowił sprzedać Pochleby, ale zabolała go na
gle Ś\viadomość, że po sprz,edaży majątku zostanie mu 
bardzo niewiele. 

- N a .kulkę zavvsze vvystarczy - rzekł głośno sam 
do siebie i był vv tej n1inucie zrezygnowany na wszystko. 

Cały dzień prz.esiedziat w hotelu, zdawało mu się, że 
gdy pokaże się ludzion1) odgadną odrazu jego ruinę. 
Matki i narzeczonej nie za,viadan1iał. 

- Poco? - monologo·wał w n1yśli. - Matka za
sypie mnie wyrzutami, lęl<ając się o swoją :r-entę, bo i1a 

niej wiele jej zależy. vV dowód zaś - tkliwości macie
rzyńskiej - przypomni mi znowu Krongoldównę. . . A 
Dada? ... Dada zechce m11ie ratować. Ale jak? Ofiaruje 
mi swoją pracę na Pocl1lebach, gdy tymczase1n jedynie 
Kmietowicz ocalić może Pochleby. Czyż to m·ożliwe, by 
na tym zrujnowanym n1ajątku, na tej habendzie, żyć 
z Dadą, która stanie się z wielkiego zapału niemal go-

. spo·dynią. Och, och I gdzież cały urok mił,ości i marzeń? 
Czyż można teraz marzyć? A jeśli się całe Pochleby 
sprzeda i nie zostanie nic, co wtedy? ... 

- Jestem nędzarzem: nędzarzem! powtarzał 
sobie z,ebrzydowski i naprawdę czuł się 'vykolejeńcem 
losu. 

Myśląc o narzeczonej, wzruszał się i znowu w myśli 
ciskał gromy na swój los. 

- Teraz się żeń i żyj I Oto podły ustrój życia! Drugi 
raz już szaleję za Dadą i zawsze djabeł przeszkodzi! 
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I nie jest moją i... czy będzie? Tyle rozkos.zy z taką 
jak ona kobietą! I wszystko przez cholerne konwenanse, 
przez pieniądze . . . na nic I 

Zaklął wściekły. Biega-ł po pokoju rozgorączkowany. 
Stanął w oknie~ czoło przycisnął do chłodnej szyby i zmru
żywszy oczy, rozmyślał żałośnie: 

- Tak cię pragnęl ... Tyle z tobą obiecywałem so
bie rozkoszy, szczęścia, zachwytów, pło1nieni ! Czyż my 
teraz? Czyż to i1ie potworne, by my \V takich vvarunl{ach, 
jak teraz?.. . Dlaczego dotąd czekaliśn1y? N a co? ... 
by płomień nasz zgasić wiadrem zimnej wody.. ban
l{ruct"ra? Czyż teraz nasz·e szały zmieszczą się w warun
kach ob·ecnych? ... A.eh nie I nigdy! To byłaby klateczka 
szczygła dla ptakó'v rajskich. Wszystko przez podłe 
k:onwenans.e I 011e cię wtedy, w puszczy, oderwały od·e
n1nie, kradnąc nam cud życia najpiękniejszy I Teraz pie
niądz,e psują nam ten cud? f • • • żadne pragnienia i po
żądania siebie, które wszakże dowodzą naturalnego di0-
boru, nie mogąż zvvalczyć tej przeklętej siły pieniądza? 
Czyż ten Demon rządzi i1awet praVv·ami przyrodzonych 
pragnień ludzkich? Niszczy piękno szału, gasi płomień 
żądzy, zaćmiewa zachwyty i zapały, niweczy n1arzenia? .. 
C~zemuż ludzie dali tej sile złovvrogiej tak wielkie prero
gatyvvy?. . . Cz·en1uż my sami, Dado, płonąc l{u sobie_, 
czekaliśmy biernie, ai ta siła nasunie się ku nam, niby 
la\vica lawy, by unicestwić potęgę naszych pragnień i po
rywów. Ta sama sila wroga dla i1as, która znowu in11yn1 
ludziom daje vvłaśnie i otwiera wszystko to piękno i czar, 
który przed nami zan1yka obecnie. 

Zebrzydo\vski odrzucił się od okna, czuł w sobie 
jakby ranę ropiącą. W mózg wwiercał mu się ości,eń roz
palony, jak smuga ognia. A po chwilach męki niewy
slovvionej, przychodziły momenty zupełneg·o odrętwienia. 
Stawał się wtedy nie czującą, zimną bryłą. Palił niesk:oń
czoną ilość papierosów i pił czarną kawę z koniakiem. 
Wma,viał w siebie, że to go tylko ratuje od krańco,vej 
nudy. 

Gdy przed wieczorem przyniesiono mu listy, \Var 
odsunął je ze wstrętem. Kilka razy dzwonił telefon_, lecz 
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War albo nie słyszał, albo udawał, że nie słyszy. Było mu 
wszystko jedno od k,og10 są telefony i co ów ktoś inoże 
mó,vić. 

Edward doznawał wrażenia, że jest \vięźniem. Ogar
niała go tępa obojętność na 'vsz,elaki·e sprawy świata 
i apatja beznadziejna. Tak przebył bezsenną noc i cały 
dzień następny. 

W pewnej chwili jął biernie przerzucać wczoraj na
deszłe listy. Wziął do ręki kopertę, która go nagle, naj
niespodziewaniej zaciekawiła. 

Stempel paryski. 
- Od kogo to? 
Czytał: 
„Spełniając zlecenie pańskie, zawiadamiam, że księ

żniczka gruzińska Olga Czhangirani, przybyła do J=la
ryża przed tygodniem z Konstantynopola. Mieszka w pen
sjonacie (adres podany był dokładnie). Księżniczl{a rozpo
częła tu starania o odszukanie przez konsulaty kuzyna 
swego, księcia Arczyłła Czarawdżadze, który znajduje 
się w niewoli bolszewickiej". 

Zebrzydowski nagle doznał uczucia, że ciśnięto na 
niego stos płomieni. Iskry palące obsypały Wara. \Vy
buchnął w nim wulkan pragnień i pożądań no,vych, 
szaleńczych. 

Zrozumiał siebie! Nie może czekać tu na l(mieto!-. 
\VI Cz.a. 

Sytuacja jego obecna w Warszawie wydała mu się 
ciężką ponad jego siły. 

- Ani dnial ani godziny! 
Bez namysłu, uniesiony żywiołowym porywem, opę

tany nim, War pierwszym kurjerem wyjechał do Lwowa. 
Bezpośrednio potem w numerze Edwarda, w Bristolu: 

zadz,vonił telefon. 
Pawcio, który został jeszcze w Warszawie i powró

ci,vszy z dworca, raczył się koniakiem, posłuchał z fleg
n1ą sygnału i odrzekł zdaleka, ob·ojętnie: 

- Daremna fatyga! niema nas w domu! 
Telefon zadzwonił powtórnie. Pawcio wzruszył ra

mionami, zły. 
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- O do djabła, ktoś się łokciami dobija. Ano, trzeba 
sprawdzić) komu tak pilno. Hallo?! 

Nagle wyprostował się mimowoli, przybierając pozę, 
jakby stał prz·ed samą osobą Dady. 

Poznał jej głos. 
- Proszę jaśnie pani, pan mój ... 
Pawcio zająknął się, nie wiedział, co iniał n1ó,vić. 

I)ostanowił nie powiedzieć prawdy. 
- Jaśnie pan mój ... jaśnie pan pojechał do Pochle

bów, wezwany depeszą. 
- Czy co się stało ? 
- I... i... nic, tylko administrator pana 'vezwał 

w jakiejś sprawie. 
- Kiedy pan wróci? 
- Nie wiem, proszę jaśnie pani. A co man1 powie-

d.zieć, jak wróci? 
- Proszę powiedzieć, że matka, pani Zebrzydowska, 

telefonowała do mnie, pytając o pana, bo się nie 1nogła 
dodzwonić w Bristolu i ma do pana jakąś sprawę. 

- Słuchami 
Telefon zamknięto. 
Pawcio odszedł stropiony do reszty: 
- O do djabłal znowu coś broimy! Coś się zaczyna 

wyrabiać takiego samego, jak wt·edy, kiedy to chcieliśmy 
się od Krongoldówny odczepić. Ale przecie teraz wcale 
• inna sprawa. 

Popatrzał s1nętni·e na pustą butelkę i założył ra1niona 
na piersiach, kiwając głową dramatycznie. 

- A jeżeli nam Pochleby naprawdę zlicytują, to 
niby młodlą pa11ią, gdzie, co, i jak? . . . Eh, Lolek nas 
wyratuje I Jakoś to będzie I 

Z rezygnacją zabrał się do drugiej butelki koniaku. 
Dada odeszła od telefonu zamyślona, ze zwieszoną 

głową. Zauważyła wybornie zająknięcie się Pawcia, przeto 
informacja jego wydała jej się jakąś intrygą. Zawiado
miła jednak panią Zebrzydowską w ten sam sposób. 

N a drugi dzień, bardzo rano, nadeszła depesza krót-
ka i tajemnicza od W ara, z Lublina. -

„Jadę Lwów, sprawy pilne, wiadomość wkrótce". 
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Dada uczuła przykre ściśnięcie serca. Więc Lwów, 
nie Pochleby? Jedzie w zupełnie inną stronę? Co się 
'v tern czai? 

Ogarnął ją niepol{ój tłoczący i przeczucia złe nasu
nęły się nagle chmurą niepojętego zgnębienia. Przez 
parę dni Dada napróż110 oczeki\vała wieści od Wara. P 10-

czuła się samotną i bardzo osieroconą. Byla jak:by w pół
śnie, w pól jawie, nie rozumiała często natł,oku własnych 
n1yśli, które ją inęczyły nievvypowiedzianie. Aż przyszla 
chwila bolesna, chwila jasnowidzenia. Dada z tępą zaciętą 
sta11owczością vvoli ock:niętej i energji podała do biur 
ofertę o posadę dla siebie. Nie pon1ogly persvvazje pani 
Renaty, młoda kobieta nie dała się przeko11ać. 

Wiem, że z Warem już koniec I Życie swe zniszczyłan1 
z 'vłasnej winy. Nie jestem stworzona dla Wara i ·On nie 
dla n1nie I Człowiek jest często lunatykiem w życiu, dąży 
zupełnie na ślepo do własnej niedoli, a często zdaje so
bie nawet jasno sprawę, że idzie drogą inylną, a jednak 
idzie. Ja tal{ szlam, na ślepo, wiedziona szalem, łudząc 
się, że to szczęście. Ale nareszcie man1 odwagę uświado
mić to sobie jasno i wyzbyć się złudnych n1rzonek. Muszę 
pracować, muszę zagłuszyć w sobie to, co bnli w sercu) 
inaczej nie chcę żyć. Praca mnie uleczy! 

- Będzie to tylko powoden1 do nowych scysji między 
vvami! - rzekła pani Renata. - Dziwaczejesz Dado 
i poniekąd obrażasz \Vara. On cię kocha prawdz'ivvie. 
l)oco odkładalaś ślub? Powinniście się byli p·obrać jak
najprędzej. 

- Poto, abyśmy się jeszcze prędzej rozwiedli? 
- Lecz zanim by ów domnien1any rozwód nastąpiJ _, 

1niłość wasza dałaby wam poznać naj,vyższą rozkosz . . 
zyc1a. 

- A pote1n dowidzenia i każde w swoją stronę? --
rzekła Dada sucho. -- To teraz bardzo modne i na po
rządku dzien11ym, co prawdal 

- Więc nie wierzysz w miłość W ara? 
- Szał to n.ie miłość I 
- Gdy War przyjedzie~ może ci to wytłon1aczy ina-
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---- War nie przyjedzie! - zawołała J)ada w szczegól
ncm podnieceniu. - Pojechał do Lwowa, pojedzie jed
nym rozpędem dalej I Może na,vet przeczuwam, dokąd 
pojedziel ... Zen1ściło się na mnie moje n1arzenie wiośnia
ne, bo tak tylko nazwać mogę sielankę z Warem w pu
szczy i naszą miłość ówczesną, która była piękną bajką. 
'"fakich bajek nie powinn10 się odnawiać i rozwijać) gdyż 
bledną i tracą na swym uroku. 

Stan duszy młod·ej kobiety, pomim10 pozornego spo
k:oju, przerażał panią Renatę. Dada unikała jej i wogóle 
ludzi. Chodziła na długie samotne spacery do parl{Ó\v o 
najwcześniejszej godzinie rano, lub wyjeżdżała za miasto 
i tułała się po polach bezmiernie zgnębiona. Ale jej cier
pienia nikt nie widział prócz Renaty. 

Dada z uporem przypominała sobie słowa Jerzego, 
gdy żegnali się ostatni raz w U chaniach, po jej zerwaniu 
z nim, a zaręczeniu się z Warem. Mówił jej: 

„Lecisz na ogi1eń, ale w nim spłoniesz. Gdybym inógł 
cię wyrwać z pod jego uroku i ocalić, oddałbym życie". 

Spaliła się w tym uroku jak ćma I 
- Jak ćma! - powtarzała sobie Dada z okrucień

stwem. - Gdyby nie Jerzy, możebym teraz inniej cier
piała! 

Zaczęła chorobliwie szukać pracy, jako Jedynego ra
tunku dla siebi1e. Ale ze znalezieniem posady było trudno. 

Pewnego wieczoru Dada wróciwszy z dłuższego spa
ceru, była w lepszem niż zwykle usposobieniu~ zachłysnąw
szy świeżego powietrza na polach pod Wilanowem, za
tęskniła za wsią, za lase1n. Ale tęsknota jej nasunęła bar
dziej optymistyczne myśli. W pensjonacie Dad,a grała 
długo na fortepianie, głównie melodje, które lubił War 
i które grywała mu w U chaniach podczas pierwszego 
ich spotkania. Oczami duszy widziała jego postać przed 
sobą, gdy oparty o pulpit patrzał na nią, widziała g,o 
przy sobie, gdy grywali razem, lub gdy ona słuchała jego 
n1uzyki. Te niedawne wspomnienia ożywiły ją znowu. Ser
ce młodej kobiety, pomimo zgnębienia i udręki duch·owej, 
zabiło ufniej, jakby ockniętą na nowo nadzieją i wiarą 
\V przyszłość. Grała długo, powierzając klawiszom swe 
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inyśli, w których jednakże odnajdywała czasem zupełnie 
n1imowoli i niespodziewanie dla niej samej oczy Strze
leckiego, wtedy, gdy jeszcze nie zaćmione były chmurą 
bólu, z jej przyczyny. Dada wreszcie rozgniewana za 
te napływy jaśniejszych marzeń, idących ku niej z prze
strzeni, poszła do siebie. Niespokojna, wzburzona; cho
dziła po pokoju, ściskając skronie. Była w niej \valka 
jakaś niepojęta, jakieś zmaganie się duszy młodej i za
palnej, pełnej wiary i pragnącej życia, z męką i nie
pewnością obecną, z goryczą, która truła jej duszę, nie 
n1ogąc jej zabić. 

W owej minucie wręczono jej list od Zebrzydow
sk:iego. 

Dada stała chwilę bez ruchu, z listem w ręku, zanim 
prze1nogła się mężnie, by z pozornym sp1ok,ojem, po
rnin10 burzy wewnętrzn,ej, przeczytać ten wyrok na siebie. 

„Droga mi bardzo. Wybacz, jeśli moż·esz, brutalność 
mego czynu. Jestem zrujnowany d,o szczętu! Jestem niepo
czytalny, nie władam sobą! Pochleby wystawiono na li
cytację, ocalił je Lolek Kmietowicz; sprzedał las i wziął' 
w dzierżawę majątek. Wrócił mi tylko życie! Wyjeżdża1n 
w świat, bo nic tu po mnie I - Mówiłaś mi zawsz1e, że 
społeczeństw10 polskie piotrzebuje ludzi tęgich energją, 
twórczością, czynem i pracą. Ani jednego składnika owej 
tężyzny nie posiadam w sobie. Mam nat,omiast energję 
słabości własnej i niezmiernie twórczy brak wiary w sa
mego siebie. Wyjeżdżam przeto z kraju, z głębokiem 
przekonaniem, że nikomu tern krzywdy nie wyrządzę. Je
st,em powojennym rozbitkiem i destrukt,orem. - Dawno 
odczuwałem, że prysnął czar, który w oczach Twoich 
ubierał mnie urokiem od chwili naszej sielanki w puszczy., 
na kresach. A gdy prysnął, jęłaś patrzeć na mnie innym 
wzrokiem, krytycznym. - Mnie to nazbyt bolało, bo 
czułen1 Twoją krytykę, ale zmienić się nie potrafię. Nie 
wiem - bo ja już teraz nie wiem nic, co się mnie tyczy -
lecz zdaje mi się, że Ty jedna, jedyna mogłaś mnie ra
to,vać od siebie samego. Ale nie chciałaś, czy nie umia·
łaś, pomimo Swego czaru i najlepszych pragnień. Przy 
mnie wszystkie Twoje marzenia dawno rozwiały się. Wy-
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czuwał-em to aż nadto. Byłem złym duchem Twego życia, 
a stać bym się mógł nieszczęściem. - Nie mam wyrzutów 
i co do Pochlebów, wypadłbym z nich nie dziś to jutro, 
jak orzech, który rozsadziłby skorupę, bo mu w niej 
było ciasno. Zgasiłem już w sobie wszelkie ideały. Musi 
mi teraz wystarczyć pospolita realność życia. Czasem 
i ona bywa piękna, gdy się jest bogatym, tak, jak: byłe1n 
ongi. - W Paryżu zamierzam uczęszczać do szkoły 11auk 
politycznych. Przygotowanie prawne mam, zaczerpnięte 
na studjach w Cambridge, resztę zrobią stosunki, jakie 
posiadam i dobre chęci, może nawet pragnienia, by się 
kształcić w tym kierunku. Trochę jestem tylko za biedny 
i to będzie dużym minusem. Marzą mi się szerol{ie za
kresy czynów, ale nie przy pługu i nie w Pochlebach ... " 

- I nie przy mnie I - szepnęła Dad·a, opuszczając 
bez\vładnie list na kolana. 

Podniosła głowę i patrząc przed siebie trochę inę
tnie, rzekła głośno, jakby do kog.oś trzeciego: 

- On pojechał do księżniczki Czhangirani I ... 
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:rviinęły dwa lata. 
W dużym gabinecie we dworze w l(ryszy11ie, siedziała 

Dada Turowa przy biurku, zarzuconem stosami papierów. 
Pisała. 

Obok, w głębokim fotelu wnurzony, pan Kryszyński, 
dykto,vał jej jakiś urzędowy list. Był to człowiek: już 
\V wieku poważnym, białowłosy, o rozumnych oczach 
i siwych staropolskich wąsach. R.ęka jego pra,va, pod
trzymywana czar11yn1 temblakiem, spoczywała na oparciu 
fotela bezwładnie. 

Głębokie oczy starego czł.owieka zatrzymywały się 
często z serdecznyn1 -vvyrazem na postaci piszącej sekre
tarki. Dada była pocl1łonięta pracą. Z sz·erokiego, białe
go kołnierza wywiniętego na sukni, wychylala się jej 
smt1kła szyja i ładnie na niej osadz·ona główka. Cie1nne, 
lśniące włosy, rozdzielone na przodzie, wiązały się 11a 
karl{u sutym węzłem. W wyrazistych brwiach, zagiętych 
w górę, znać było skupienie myśli, w błękitnycl1 ocienio
nvc·h oczach czaiło się zmęczenie, które widniało także 
n~ wdzięcznych ustach, lekko pobladłych. 

Nareszcie pan Kryszyński skończywszy dyktowanie 
listu, rzekł z uśn1.iec.hem: 

- Na dziś dosyć. Pani już jest zmęczonaf Pracuje1ny 
bardzo długo. Niechże pani i1ie idzie już na te kursa do 
do1nu ludowego, lecz odpocznie. Do czego to podobne 
za1nęczać się tak l 

Dada zaśmiała się swobodnie. 
- Jestem zdrowa i silna, mogę, muszę i chcę praco

'vać. Ale dziś kursów moich niema. Pani Kryszyńska n1a 
\vykład w świetlicy dla gospodyń i o pszczelarstwie, 
'rvięc moich kursistów naturalnie zwolniłam. 
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- Bardzo szczęśliwie! Te wykłady pani i odczyty 
popularne przy pracy biurowej, wycieńczają panią. To 
nie dobrze, pomim·o zadow·olenia, jakie to pani daje, za
nadto jest męczące. Pani nan1 zmizerniała. 

- Ale gdzież tam I Moje kursy i odczyty są dla · 
mnie tylko przyjemnością wielką, jaką sprawia prze: ... 
świadczenie, że się ma wyraźny cel jakiś - mówiła Dada, 
układając papiery i księgi na biurku. 

- O, tak, cel swój osiągnęła pani w stopniu wyso· 
kim. Wszak to już dwa lata z górą, jak pani jest w Kry
szyni·e sekretarką takiego jak ja nudziarza. Pani jest 
stworzona do pracy społecznej. Posiada pani zdolności 
i zamiłowanie do takich czynów i umiłowanie ze strony 
swoich słuchaczy. 1"'o inoże najważniejszy atut do p-ovvo
dzenia, jal{ie towarzyszy pani działaniom. Sympatja pani 
dla nich zjednała najbardziej nieufnych. Wszak robotnicy 
z gorzelni, młyna i tartal{u i fornale, wszystko to roz
sadza dom ludowy, gdy pani ma wyl{ład lub pogadankę. 
Poclziwia1n panią serdecznie. Moja żona jest i była zawsze 
wielk:ą propagatorl{ą oświaty, no i to, oo jest w l(ryszy
nie, to jej zasługa. i\le nie n1a tego zmysłu, czy jak t·o 
nazwać, który porywa i zapala słuchaczy. A to ważne 
i to jest 'vrodz,one, tego się 11auczyć nie 1nożna. 

- Owszem, ja się tego nauczyłam. 
- Od pana Jerzego Strzeleckiego, czy tak? - spy-

tał Kryszyf1ski z uśmiechem. 
Dada spojrzala mu śmiało w oczy. 
- 1"'al{. On przed dwoma laty skierował mnie do 

państwa, kiedy byłam bardzo nieszczęśliwa. On, "vyzbyty 
z wszell{iego egoizn1u stał się dla mnie kierownikiem 
duchovvy1n, wskazał 1ni cele życia i jego piękno, nakła·
niając umysł mój i zapał do takich właśnie idei. Tylko 
jemu zavvdzięczam, że mogę być pożyteczną. 

- Wierzę, że pan Strzele~l{i. ~am dzia!acz i praco
wnik dużej miary, będąc przyJac1elem pani, tak gorąco 
jej oddanym, mógł nakłonić panią do czynÓ\V społecznych 
i pracy 11a tern polu. i\le nie zdolałby- chyba obudzi(: 
w pani zamiłowania do niej i serca dla tych sfer. 
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- On ich również umiłował, we mnie zaś odnalazł 
odpowiedni do tego grunt. Pan zna moje życie, otóż mój 
pobyt na Sarnach i obcowanie z ojcem Turem usposobiło 
mnie do tych sfer tak ujmująco i ufnie, że to w na
turze mojej pozostał0 jal{10 zarodek, który teraz rozwinął 
się i rozwija coraz bardziej. Widocznie przeznaczenie m·o
je szło w tym l{ierunku. Burza wojny wyrzuciła mnie na 
taki teren, by poznać i ocenić owe niższe sfery, które 
sercem i uczciwością przewyższają bardzo często - naj
wyższ.e. 

- Wszak pani w małżeństwie swem nie była szczęś-
1. ? 
iwą. 

- To co innego, proszę pana, tu nie był.o 'viny, 
z obu stron, tu inne czynnil{i r.ozdzielały i niszczyły życie. 
Byłam wtedy jak:by pisklęciem ciśnięten1 brutalnie w zu
pełnie obce dla siebie gniazdo, ale nie wrogie. Znalazłam 
tam serca i nawet delikatność uczuć, które oceniłam 
dopiero potem. . 

- Zavvsze pani jest idealistką, pani Magdaleno dro
ga, i pełną zapału bojowniczką swoich ideałów. A pomi
mo to i realistl{ą, bo do każdej pracy przypija się pani 
z taką upartą wytrwałością i werwą, tyle wkłada pani 
duszy w nią i życia, że tern samem dol{onać pani może 
bardzo wiele. 

Dada zarumieniła się ze szczerej radości na tę po
chwałę starego obywatela, którego szanowała głęboko. 

- Pragnę calem sercem, aby tak było istotnie. Ale 
to nie moja zasługa, tylko najpierw pana Jerze go, p10-

wtarzam, a potem państwa. Strzelecki jak prawdziwy 
przyjaciel, podał mi rękę i pomógł wydźwignąć się z mo
jej biedy duchowej. Państwo dali mi u siebie odczuć 
dom rodzinny i tyle serca. 

- W stosunku do pani bardzo to było dla nas łatwe 
i miłe. A co do Strzeleckiego, nie przeczę, że m11 pani 
dużo zawdzięcza. To człowiek mocny duchem i charakte
rem. Jego działalność w Zdołczycach imponuje mi. Te
raz, gdy jest administratorem odpowiedzialnym w Zd1oł
czycach, a plenipotentem całego klucza Poturzyckich, 
teraz szerszą rozpocznie działalność. Tęga gło,va I Szkoda, 
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że taki człowiek utracił własne tereny dla swych poczy
nań. Gdyby miał większą możność, szeroko r1ozwinąłby 
skrzydła. Okolice Zdołczyc zasklepione w sobkostwie 
i sybarytyzmie, poruszyć i wskazać cele ogólne, to był 
czyn! ~a pracował się rzetelnie, lecz już teraz opada 
z tamte]szych obywateli ziemian ta pow·ojenna psychoza, 
l{tóra dotąd dawała im tylko nieustanną p·obudkę d10 
wyrzekania na ciężkie czasy, oraz do żalów nad sobą sa-
1nym i nad Polską. Wszystko zaś to przy akiompanja:
mencie zabaw, szampana, pijatyk i karciarstwa, na co 
szły tysiące, włóki na parcelację, a często całe majątki. 
Nie pojmowali, że w rękach ziemian spoczywa pośrednio 
odbudowa państwa polskiego. Nie ·orjentowali się, jakie 
olbrzymie znaczenie posiada prac.a solidarna obyvvateli 
ziemian wespół z ludem naszym w tej świętej idei bu
dowy naszej przyszłości. 

Dada oparła głowę na ręku i patrząc na Kryszyń
sk:iego, rzekła z promiennym uśmiechen1: 

- Tego zdaje się nie uznają nie tylko okolice Zd1oł
czyc, ale i wiele innych rejonów kraju. Wiem to od Po
bogów, którzy także są zwolennikami pracy nad ludem 
i z ludem. 

· - Pobóg Roman? ho, ho! to nieprzeciętna je
dnostka, dzłelny człowiek! Widzi, droga pani, u nas 
jeszcze się vvielu nie orjentuje, powtarzam, a wielu 
nie chce w to wierzvć. że lud nasz. włościański "' , " i , sfery robotników agrarnych i fabrycznych: to 
potęga przyszłości, to fundament: na którym oprą 
się zawsze twórcze poczynania nasze. Wielu uważa 
lu.d za balast, za złą moc, konieczną, lecz odpychającą, 
często nienawistną, dlatego głównie, że dąży także do 
własnych praw, zupełnie słusznych i przynależnych im, 
takim samym synom ojczyzny jak i możnowładcy. Z po
śród tego ludu wyłoni się nowa inteligencja przyszł.ości 
Polski i nowe t\vÓrcze siły społeczeństwa, które narasta. 
A tymczasem przyjaźń i zbJ!ż~nie się z Iu?em bywa przez 
niektórych uważa11e za socJ3:l1zm, an~r~h1z~, na~~t uta~ 
jony bolszewizm. Poprostu nie rozum1e1ą te] spÓJnI. Inni 
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znowu są tal{ zagrzęźli w kabotyńst\.vie, że wierzą tylko 
we własną k:ieszeń i własny żołądek. 

- Będzie już takich coraz mniej zawołała Dada. 
- Czasy nadchodzą inne, nie sprzyjające podobnyn1 ma-
mutom. 

- Daj Boże I Więcej by trzeba ludzi, którzy potrafi
liby łamać zardzeV\riale wrota egoizmu i obskurantyzm.u ta
l{ich właśnie mamutów. Młodzi rosną już pod znakiem 
i vvróżbą innych, i10V\rych konstelacji, więc ci zakrzepli 
,.,., swych skorupach n1uszą z l{onieczności dążyć za mł10-

dyn1i, ot, za takimi, jal{ pani, jak Strzelecki, Pobóg. 
Muszą iść, zbierając nogi za pas, z jękiem wpravvdzie 
i skargą, ale inuszą iść! Gdy staną, zgniecie ich nowa 
era, której jutrzenl{a już na1n śvvieci. Od was, młodych, 
zależy, by ta jutrz·enka zablysła \vreszcie wielkin1 bla
skie1n. Wierzę, że tacy jal{ pani i Strzelecki, jak: Pobo
govvie, nie pożałujecie rąk i pracy, wespół z nowym za
stępem najn1łod.szych, aby vvznosić i budować Polsk:ę 
w iniarę sił i n1ożności. Wszyscy jesteśn1y i1owymi pio„ 
nan1i i pionl{an1i odrodzonej ojczyzny. 

Wszedł do pol{oju, stary służący z naręczen1 drze\va. 
- Zapalić vv kominku? - spytał nosowym głosen1. 
- A owszem, owszem! Co tam na dworze, lVIarcinie? 
- śnieg, panie dziedzicu. 
- śniegi - Dada skoczyła do okna. - Prawda! 

jak biało, jak ładnie. Ale oto już i mrol{. 
- Zagadaliśmy się z panią i nie zauvvażyliśn1y, że 

wieczór zagląda do pol{oju i że śnieg pada. 
- Juści! Albo to 'vieczór. toć czvvarta godzina do

piero I Jeno, że listopad obdarł drzewa z liści to inu wstyd 
takio11 nagusów oświetlać i dlatego prędko dzień gasi. 
Ot i ogień jest I Niecl1 będzie pochvvalony Jezus Chrystus! 

- Na vvieki! - odrzekli Kryszyński i Dada. 
Stary oby,vatel spojrzał na młodą sekretarl{ę z fi

glarny1n uśn1iecl1en1. 
- lVIóvviliśn1y przed ch\vilą o ludziach - novvych 

do nich pani należy. ()tóż Yv ustach 111oich i ~larcina 
to staroświeckie pozdrowienie przy zapalaniu ognia nie 
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razi, choć może jest przeżytkiem. Ale pani może się to 
wydaje takż,e zwyczajem z epoki mamutów. 

- Znam ten zwyczaj z Dawidówki, więc nie tylko 
nie razi mnie, lecz zavvsze przenosi w l{ochane ściany nac
szego domu. Ojciec Tur także zachowywał ten dawny 
obyczaj polski. 

l\1Iarcin cisnął parę szczap drzewa na ogień i z iry
tacją rzekl mruklivvie: 

- Pan dziedzic myśli, że pani Magdalena, dlatego 
że młoda, to już ma o Bogu zapominać, tak, jak nauczy
cielowa ze szkoły, w miasteczku, której dzieci niechrzco
ne i pacierza nie umieją dotąd, cl1oć inają po dziesięć 
lat? ... \!Viadomo, że komu się n1ózg we łbie do góry no„ 
gami przevvróci, te1nu się zdaje, że jc~jt taki \ivicll{i, że n1u 
i Boga nie potrzeba. 

Pan l{ryszyński zamienił z Dadą uśmiech porozun1ie
wawczy. 

- A tymczasem na tego nauczyciela, to już ludzie 
skarżą, bo mówią, że jal{ on B-oga swoim dzieciom ode
brał, to wydrze Go i z duszy dzieci, l{tórych uczy. Zbie
rają się chłopy wyrzucić tych poganów ze szkoły. Poco 
tal{a zaraza, co niewiarę sieje, ma dzieciom serca zatruwać 
na całe życie? Poszły już prośby do szk1olnych władz, 
żeby tych niedowiarków usunąc. Jak nie usuną, to nasf 
robotnicy pójdą łaV\rą, raz·em z n1ieszczanan1i i wyrzucą 
precz, na bruk, całą familję I Co irn l{to zrobi? Jak ~i 
śmieli Boga do szkoły nie przyjąć~ to ludzie ich mają 
cierpieć? A nie doczekanie 1 Ot i pani dziedziczka jest I 

Ukazała się w drzwiach osoba starsza, drobna i ener-. 
g1czna. 

- Pani Dado, idzie pani ze mną do świetlicy? 
Młoda kobieta zerwała się z }{rzesła. 
- Z przyjemnością! A czyż to już czas ? 
- Jeszcze nie, ale prosiłabym, aby n1nie pani wyrę-

czy la przy przezroczach podczas pogadanl{i o pszcze
larstwie. Toby mi ułatwiło bardzo. Więc chcę panią 
obznajmić z tematem i kolejnością obrazów. 

- Ależ moja droga, p~n~ Dada jest przemęczona. 
Mieliśmy moc pracy. Daru] JeJ te przezrocza! l\1yślałem, 
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że mi pani poczyta trochę albo pogra, a tu znowu świe
tlica! Mnie się też coś należy. 

- Teraz długie wieczory, jak wrócę, będę panu czy-
tała i grała - rzekła Dada wesoło. 

- A kiedyż pani odpocznie po pracach? 
- Będzie i na to czas ! 
- A o wschodzie słońca znowu hajda na spacer . , 

ze zgraJą psow. 
Młoda kobieta strzepnęła rękoma po sukni i zawo

łała z brawurą i wdziękiem: 
- Hajdał do lasu! na polał W świat! 
- A juści, psy ino czekają takiej uciechy, a od świtu 

skomlą pod pani oknem, a machają ogonami, a piszczą, 
że i nie wyśpisz człowieku - zagderał Marcin: pa
trząc na Dadę radosnym wzrokiem. 

- Oj młodość, młodość! Bodaj toi - śmiała się pani 
Kryszyńska. - śniegu napadało dużo i wciąż pada, 
niechże pani jutro nie wstaje tak rano. Jest za chłodnio, 
łatwo się przeziębić. 

A Kryszyński rzekł z t_ajemniczym uśmiechem. 
- Ej, pani Magdaleno, poskarżę się ja na panią 

przed Strzeleckim. Niech on tu przyjedzie i postrofuje 
przyjaciółkę za takie niesforne szafowanie własnemi si
łami. 

Wtem lVIarcin zervvał się od kon1inka i złapał 
się rt;koma za głowę. 

- O dla Boga, rety! a cóżem ja zrobił najlepszego! 
- Co się stało? - spytali wszyscy troje. 
- A toż telefonem podali z poczty telegran1 od pana 

Str.zełeckiego, że raniutko jutro przyjeżdża. 
Dada zapłonęła gwałtownym rumieńcem. Zdawało 

aię, że w tym rumief1cu stanęła cała jak w pożodze ogni
stej. 

Kryszyńscy patrzyli na nią z serdcznym uśmiechem. 
On zaś zwrócił się nagle do ~iarcina. 

- A ty długi języku babski! ty dziadu obrzydły! 
nie mogłeś mnie samemu wiadomości tej udzielić? 

Stary pan wyciągnął zdrową rękę do Dady. 
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- Ot i nie udała się niespodzianka! Zaprosił·em 
pana Jerzego na nasze zebranie rolnicze i na el<sperta w 
sprawie meljoracji folwark:ów, i na polowanie także. Wy
kręcał się jak węgorz w gorącej wodzie, ale nareszcie 
obiecał przyjechać. Chcieliśmy to tak ładnie zaaranżo
wać~ a tu masz! język ~1arcinka wszystko popsuł. Nie 
widzieliście się państwo od dwuch lat, toż się przecie 
spotkajcie I 

Dada uścisnęła. ręl<ę Kryszyńsl<iego z bladym uś1nie
chem bez słowa. Rumieniec wolno spływał z jej t~.varzy. 
Oczy pociemniały, jakby w· nich skoncentrowało się wra
żenie, jakiego doznała. 

W chwilę potem szła z panią l(ryszyńsl<ą do świe
tlicy, panując dzielnie nad niespodziewanem dla niej 
sa1nej podnieceniem. 

N a progu domu ludowego oddan·o jej dwa listy, je
den od Teresy Pobożyny, drugi z Paryża przeadresowany 
do Kryszyna z U chań. 

Dada poznała pismo Zebrzydowskieg10 i nowa fala 
krwi zalała jej twarz. Od dwóch lat nie było od i1iego 
ani słowa i oto dziś... Dlaczego właśnie dziś? 

Dada zmuszała się, aby ze spol<ojem i równowagą 
duchową dopon1agać pani l(ryszyńsl<iej w jej pogadance. 
Potem czytała Kryszyńskiemu jak codziennie: aie gdy on 
poprosił ją o muzykę, zaczęła plątać 1nel1odje, z czego 
powstawały warjacje tal< roztrzęsione i dzivvaczne, że 
Kryszyński zrozu111iał. Słuchał j€;dnakże, obserwując inło
dą kobietę z zainteresowaniem. Ale Dada zerwała się od 
fortepianu z wypiekan1i na twarzy. 

- N ie mogę! pan wybaczy I 
- Jestem stary tyrani To. pani niecl1 i~1i wybaczy, 

pani Magdaleno droga, że panią zamęcza1n 1 zanudza1n. 
Idź dziecl{o, wypocznij, a jutro bądź na_m z1~owu wesoła 
jak ptak. Roz,veselaj nasz don1 sobą. Niech I t':"ój_ rrzy
jaciel odczuje to ciepło i blask, którem prom1en1u1esz. 

Młoda kobieta znalazłszy się w swoim pok.oju, po 
długiem wahaniu otworzyła najpierw list Tereni. 

Czytała: 
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„Posyłam ci, Daduś, list Wara do ciebie, l{tóry nad
szedł do nas. Przyznam ci się, że niesłychanie zaciekawił 
mnie, tembardziej, iż rozmawiałam o nhn niedawno z Mo
hyńskin1. Wrócił z Paryża i opowiadał 1ni dużo. 

Otóż Ed\vard, jak: wiesz: szalejąc za Olgą: 
nie dopiął celu jednakże. Ona bawi się z nim tak samo, 
jak podobno z wieloma innymi, którzy ją tam otaczają. 
Kokietuje Wara, "\Vabi go:- ale na tern kończy się wszy„ 
stko ! l\1Iohyński zbadał dobrze całą tę historję, b-o i je1T1u 
zdaje się także Olga zawróciła głowę. On t\vierdzi, że 
Olga 1nści się na tych swoicl1 ·ofiaracl1 za ... doznany za
wód. W l{ażdy1n razie V\Tar nie spodziewał się tal{iej po
rażki. Traci pieniądze k:u rozpaczy l(mietowicza, który 
Pochleby postawił jt1ż nieźle i de facto one już są jakby 
~ego vvłasnością. Szczęście, że to przyjaciel Wara praw
dzivvy i prawy człowie]{ nie \vyl{orzysta sytuacji. Edward 
podobno uczęszcza do szl{oły naul< politycznych, Olga 
jednak w tern go podtrzymuje: namówiona przez 
Mohyńskiego. Ona sama jakoby tęskni do Gruzji 
i jest już znudzona pustotą swego życia, pomiin10 tryu111-
fów jakie tam święci. Wśród Je] wielbicieli \\lar 
zajmuje dominujące stanowisko platoniczne, lecz t 10 

mu zapewne nie wystarcza, skoro oczekiwał innego. 
l.VIol1yński móvvił, że Edward jest zazdrosny o kuzyna 
Olgi, l{sięcia Arczyłla Czarawdżadze, l<tórego Olga wydo
była z niewoli bolszewickiej, a który vvkrótce n1a przyje
chać do Paryża. I-Irabia August przypuszcza, że ów 
książe wyrwie Olgę z odmętu paryskiego, i że ona pod
świadomie za tern tęskni. 

Wszak ta księżniczka to także po,vojenny rozbitek, 
sobie i nam rozbiła życie. Ona, czy los dokonał tego, 
ale fakt faktem. 

lVIy oboje z Romanem nie przetravviliś1ny w naszych 
sercach męczącego niepokoju o powrót nasz.ego szczęścia, 
które nie jest dawnem i szczerem odbiciem tętna duszy. 
Dwa lata przeżyte znowu razem nie powróciły nan1 jed
nakże w całej pełni dawnego spokoju i pog1ody. On 
w moicl1 oczach odczuwa nieufność i ja t 10 widzę, pomi
mo, że niema we mnie braku wiary w niego, ale jest nad 
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wszelki wyraz bolesny lęk i dręcząca męka, czy ta1nto 
wszystko nie poz.ostawiło P'O sobie śladów w duszy i sercu 
Romka ukochanego, bo vvszak on jest n1i wszystkiem. 
Odczuwam, że ten sam lęl( i taka sama męk:a o inoje 
dla niego uczuci1e, jest z ·nim. Ja biorę to za oo innego, on 
zaś moją udrękę rozumie inaczej. l(iedy wyzbędzien1y się 
ciężkich wątpliwości duchowych, l{iedy i czy odzyskamy 
znowu dawne, niepokalane i cudowne w swem pięl{nie 
i urol{u szczęście nasze - nie'i\'iem l 

Może lat potrzeba na to, by ta n~ara nużąca od nas 
odpadła i abyśmy byli odrodzeni na now10. Już nie po
wojenni rozbitkowie duchowi i n1oralni bankruci po za
chvvianem przez silny huragan szczęściu, lecz powo;enni, 
ale nowi i mocni zdobywcy ideałów swoich i szczęścia, 
z którem pójdziemy w dalsze życie, jak:by z nowo zapa
lonym stosem ognia w duszach. Wi·erzę, że to nastąpi po 
dzisiejszych rozterkach, bo wierzę zawsze w zwycięstwo 
ideału - rodziny. - Oboje dąży1ny do jedneg10 celu1

• 

I<-on1e 1c rozpoczął szer1oką działaln1ość spoleczną, jego 
zapał staje się twórczym. rfyle n1a projel{tÓw, tyle silnej 
woli i niespożytej energji. l(orespondują i spotykają się 
z Jurkiem Strzełecl{im na terenach svvoich działań. Ron1 
chciał ściągnąć Jurka do l{rąża, ze Zdołczyc, jak wiesz, 
ale stanowisko takie dla nieg-o za małe, Ganiewicz wvstar-

L' , ~ 

cza, naturalnie przy główny1n kierunk:u Ron1k:a. No i Ju-
rek już wzleciał! PlacÓ\vka u Poturzyckicn i tu!' \V centrum 
kraju, to horyzont rozległy. R 1omek także pracuje bar
dzo i z zapałem wiecznie żywy1n. U chanie i l{rąż powra
cają pomału do dawnej l{ultury, silna wola Roml{a spra
wia cuda. 

1„eraz Ro1nel{ rozvvinął starania o odzyskanie Sła
wol1ory nad Dunajcem. Trudności wielkich nie będzie, po
nieważ wszystkie dokumenty po dziadl{u Hradec-Bradec
kim, są odszukane i w porządku, jal{ również mogę ud.o
vvodnić n1oje prawa spadkobierczyni. Al~ ja_, idąc. w n1yśl 
zastrzeżeń dziada I--Ial1nozena ( Hradeck1ego) w 1eg·o te
sta1nencie, nie cl1cę, by nasza _rodzina pos~ada~a Sławo
horę. r~o1nek zgadza się z tern, Jednal{Że tw1erdz1, że tal!Ą'
ten piękny zal{ątek Beskidów to gleba rodzinna Hradec-
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kich, zatem nasza, więc poco mają posiadać ją obcy lu
dzie? Romek ma jakieś swoje projekty co cio Sławohory, 
której odzyskanie jest już na dobrej drodze. Co do mnie 
wolałabym utracić majątki, byie powróciło w pełni da\vne 
szczęście nasze i nasza droga rodzinna har1nonja, ta ro
dzin.a w najidealniejsz1em pojęciu, którą stworzyliśmy 
i którą nam wojna przyćmiła, która jest ideałem 
ustroju społecznego. Ta rodzina, droga moja Daduś, 
dla nas i dla dzieci naszych była i da Bóg będzie naj
wspanialszym darem Bożym, 11ojnym dare1n prawdziwego 
szczęścia''. 

Przeczytawszy list Teresy, Dada zamyśliła się. Ale 
myśli Jej były ~w ;niesłychanej rozbieżności z s1obą. Zwi
chrzyły się jak: liście różnycłi drzew porywane i unoszon~ 
wichr·en1 i za1nętem burzy. - Po długiej chwili zadurny 
takiej, Dada z zagadkowym uś1niechem na ustach otwo
rzyła teraz list Zebrzydowsl<iego. 

„Bardzo droga Pani. Dwa lata minęło od paru n1ie
sięcy, jak dwa dni czy jak wiek:?... Nic nie piszę o 
sobie, b·o nie mam o czem, nie pytam o Panią, bo nie 
mam pra,va t A JC011ak: n1uszę dziś do pani pisać, bo n1ię 
do tego popycha pragnienie, silniejsze nad wszelkie pra
wa. Może chcę tylko pomarzyć przed Nią, ale niestety ina
czej, niż t10 bywał·o wtedy, przed dwoma laty. - Zdziwi się 
droga Pani, gdy przeczyta o czem marzę. Sam się zdu
miewa1n, że tak jest, a jednał< to prawda! 

U ciel<am z Paryża daleko na obce pola i patrząc r1a 
nie, uczuwan1 w duszy jal<iś ogrom, l<tóry wyrywa się 
z n1ego ducha mocą nieznaną i ulatuje dalek:o, bardz10 
dalel<o, bo aż i1a moje pola w P1ochlebach. N a te prze„ 
pięl{ne rozwite pola, gdzie w czerwcu plonuje żyto, tu
ma11em zbożnyn1 otulając łany. Gdzie nad polem czerwo
nej koniczyny brzęczą roje pszczół i dzwoni w powietrzu 
sko,vronek. Gdzie zapachy miodne uderzają d10 gł1owy 
jak wino, którym można się odurzyć aż do zac;hwytu i roz
koszy istnienia. Przeniesiony tęsknotą, widzę Pochleby, 
dalel<ie odemnie, a jakieś wyjątk·owo dr·ogie i swojskim 
czarem owiane. Tam w starym dworze skrzypią ugina
jące się posadzki: a w blaskach elektrycznych iamp wi-
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dnieją na ścianach przvpvlone nortretv oradziadów moich. 
N a kominku płonie ogiefi, a z „ p1oza 1~l{fen, teraz, w listo
padzie, huczą odwieczne drzewa w parku. Tak tam cicho, 
słodko I Widzę siebie w tym dworze i sw.oją Ż·onę. Po -
błękitne; p·ogodzie - jaką ona roztacza dokoła, odga
duję w niej - Panią! 

śmiałe, ale pełne czaru są moje wizje, może obłędne 
halucynacje człowieka chorego na nostalgję duszy i serca? 
Jakże często znudzony, zmęczony i przesycony ucieka1n 
wprost z wesołej wrzawy, muzyki, tańców, pieśni, z chao
su i pieniącego aię nurtu życia znowu p-od cie1nne I'\)z„ 
iskrzone gwiazdami niebo wsi odległej, by odszukiwać 
tam swoje najdroższe tęsknoty. Pragnę powietrza, które 
wchłaniam pełną piersią, pragnę marzeń o ziemi mojej 
i o n1oim domu: o - pogodzie błękitnej - utraconego , . 
szczęsc1a. 

Dlaczego dawniej, gdym błądził po cały1n świecie, 
nie nawiedz.ały 1nnie nigdy pod::Jbne tęsknoty? ... 

Dziś }{ochan1 to wszystko, co mię tam przen~:-Jsi do 
owej, pamięta droga Pani, wyszydzanej „habendy" ... 
Czy ja tam powrócę i l{iedy? Myśli te nawiedzają mnie 
coraz natarczywiej. Czuję w nicl1 upór inoże'atawistyczny, 
po ojcu i dziadach; jestem wszakże „kość z k1ości starej 
szlacl1ty polsl{iej" - tal{ mi }{toś kiedyś powiedział. 
A może to są natchnienia wyrosłe i zbudzone przez drogą 
panią, przed dwoma laty, których wtedy nie doceniłern~. 
Czem się tło1naczy, że ja teraz rozbitek pow1ojenny, zaczy
nam się czuć Polakiem, nie kosm-opolitą i jesten1 dumny 
i szczęśliwy z posiadania kawała ziemi polsl{iej i do niej 

k . ? 
tęs nię .... 

Czem to się dzieje?" 
Dada oder\vała oczy od listu i spojrzała w okno 

cien1ne vv powłoce śnieżnej, szyby przy blasku lampy 
miały tony ol(sydo\vaneg·o srebra. 

- Ten1 się dzieje, że duszę n1asz polską, która zwal
czy wszystl{o inne, rodząc tęsknotę do ojczyzny - szepnę
ła Dada . 

... Jeżeli on teraz już o domu swoi1n n1arzy - inyślała 
młoda l{obieta - 'vierzę, że się już tej złotej przędzy 
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z duszy nie pozbędzie, a z czasem ideał ten rozrośnie się 
w nim i da 111u najlepsze natchnienia! On nie znalazł 
jeszcze 'vlasnych) clla siebie stworzonycl1 szranl{ÓW i dla
tego inęczy się, bo szuka; gdy znajdzie swój cel, dotąd 
nieznany) vvtedy odrodzi się duchow·o, vvróci do kraju 
i założy uczciv:vą polsl{ą rodzinę! l(ażdy czł1owiel{ rna 
zawsze w duszy, czasen1 może vv i1ieświado111yn1 dla san1e
go siebie zakamarku~ jaki taki kvviat piękna .. · . 

Umill{ła rnyśl Dady o Edvvardzie) bo oto usly.::;zała 
Yve vvłasnej du3zy dzivvny g·łos, l{tóry nieś1niało dop0„ 
minał się o coś dla siebie san1,ej) l{tóry jej n1Ó\vil, że po
mimo zado-vvolenia z losu i pracy obecnej, po111in10 uk:o
jenia serca po rozterkach i 'valkach przeżytych, jest w 
niej głucl1a tęsl{nota, jakby przestrzel1 jakaś niczen1 nie 
zapełniona. Dada nje zagłębiała się vv te uczucia, znała 
icl1 treść, vvięc poco in.ącić pozorny spol{ój? Poco vvprowa
dzać do serca zarze,vie niepol{oju, l11.1oże buntu? ... 

Dada vvestchnęła. I)atrzyła tęsl{nie na list trzeci, da
vvniejszy, z przed paru tygodni, vvydobyty n1acl1inalnie 
z teczki. Nieja]{o usposabiała się duchowo do odczytania 
tal{ dobrze znc:tjon1ego listu. 1"'en dopiero był dla niej 
próbą ogniovvą, l{tÓrą zwalczyć vv sobie musi, jeśli chce 
osiągnąć spol{ój niez111~1cony n1arzenien1. 

Zaczęła czytać: 
„Praca nasza jednoczy nas z sobą i sk:uwa pokre

wieństwem du3z. ]"'ale I n1an1 duże zadowolenie z po,v.odu, 
że zdołałem wywrzeć pe,vien vvpły\iv na zien1ian tutejszych 
i oni wyrwani z bezczynu s'vego, san1i rvvą się już d,o 
działań szeroko spolecznych. 

Pan l(ryszyń.3k:i zapevvne przecenia 111oje zasługj vv tej 
dziedzinie. U ważałen1 to sobie za ob,owiązel{ dr1ogi i za 
szczęście, że mogę tal{ praco,vać, jal{ zawsze pragnąle1n 
i pracovvałe1n w N o-vvosiółkach. Zgryzłen1 tu dużo g·Jrz
kich pigułel{, ale je zmogłen1 i teraz jeste1n pevvny, że 
ziarno n1ojej wiary rzucone tu, zaplonuje z czasen1 obficie. 
Pan Y: o lctórym pisalen1 drogiej pani, dzielny oby,~1atel 
i mądry człovviel{, uważany tu davvniej za dzivval{a i opo
nenta z zasady, dlatego, że go nie rozu1nieli, l{tóry był 
zniechęcony i usuwał się celowo od \Vszell{iej dzialal-
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ności, teraz niezmordowanie pracuje, idzien1y ręk~a w rękę 
z pełnem zadowoleniem, że się trudności przebrnęło. 

Cieszę się niezmiernie, że i Ty, najdroższa pani, rol
miłowałaś się w takiej pracy i że Cię ona porywa. Pan 
l(ryszyńsl{i pisał ini o pani z najwyższe1n uznanie1n i sza
cunkiem. Jest pani wedle jego zdania dobryn1 duchem 
Kryszyna. Podobno szl(ola, ochrona i don-i ludowy są 
pod natchnieni·e1n dobrego ducha pani. Twoja działalność, 
Twoje zbliżenie się z ludem i zjednanie sobie syn1patji 
ludu vv l(ryszynie, sprawia n1i radość niev\Tysłovvioną 
i uszczęśliwia innie. Widzę bowien1, oclczuwan1, że ideały 
moje stały się 1\voimi. My ob1oje z kresów polskich, 
rzuceni .przez wojnę w serce polsl{iej zien1i, potrafiliśmy 
jednakże wyz.być się dawnych nawyl{ÓW i... k:oron 11a
szycl1. Staliś1ny się ludźn1i .Jzo1vy1ni, po1niiT10, że tradycje 
nasze, po,viedzn1y tradycje polsl{ie, są nan1 zawsze dro
gie, a często stają się wskaźnil{ien1 duchowo-etycznym~ 
Można \vięc jedno z drugien1 połączyć I 

Swiadon1ość naszej spójni duchowej jest in1oin1 naj
droższym klejnoten1 życia. 

l(iedyż panią zobaczę? Jal{że davvno już, jal{ dawno 
od i1aszego rozstania! N ie ukrywan1, że dziś pragnąłby1n 
być w lCryszynie. ]"ylokrotnie proszony przez pp. K: 
zwlel{a111, stale zvvlekan1, gdyż listy drogiej pani to co 
innego niż osoba Jej. Jal{ą zastałbyn1 panią teraz? W li
stach odczuwam panią, słyszę dźwięl{ Jej głosu, widzę 
spojrzenie, l{ażdy ruch ... Czy tal{ą san1ą odnajdę kiedy, 

b . l . ? " przy oso 1stem .:;pot {an1u .... 
List wypadł z ręk:i rnłodej kobiety. Dada povvstała 

z miejsca, uniesiona porywem, który w jej duszy obudziJ . . . . , 
na3zywot111eJsze struny uczuc. 

I~amionan1i oplotła ra1nę okna i pr::>rnienien1 oczÓYv 
wnurzyła się \V blado siną srzeżogę głębokiej nocy, przy
słoniętej rozpylem śnieżnej zaćmi na szybach. 

Pierś jej falo\vała szybko i szeroko, Jakby chłonąc w 
siebie i chcąc stopić w płomieniu serca tę noc prze- _ 
strzenną, która odgradzała ją od jutrzejszego dnia. · 

Jak dlugo Dada przemarzyła pod tą zaśnieżoną'._, 
zimną szybą, nie n1ogłaby sa1na określić. Wyobraźnią go-
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niła w ciemnych przestrzeniach pociąg pędzący w stronę 
Kryszyna, odszukała \V nim sylwetl{ę jadącego. Promien
nym błękitem źrenic. w których palił się żar młodej, 
uzdrovvionej duszy, rozjaśniała mroki. 

I znovvu płynęło wspomnienie z przed dwuch lat, 
gdy niewypowiedzianie zgnębiona świadomością, że War 
Zebrzydowski pojechał za tamtą, przyjęła pierwszą le
pszą, bardzo skromną i nieodpowiednią posadę. Wtedy 
zjavvił się nagle Strzełecl{i, z ofertą pana I<:ryszyńskieg·o. 
Opierała się, nie chciała nic od Jerzego. Dotąd pamięta 
mękę i walkę, jal{ą stoczyła z sobą. Posada była dla 
niej wymarzoną, ale otrzymywała ją z rąk: J erzeg·o, któ
rego tak bardzo sl{rzywdziła, a on jednal{że wyrwał ją 
z odmętu jej duszy. Jego stano,vczość i wola wyrażona 
niesłychanie delil{atnie, z nietajonem uczucien1 dla niej, 
skłoniła ją do przyjęcia jego prop1ozycji. 

\tVidzieli się godzinę tyll{o vv pensjonacie pani Re
naty Palickiej. Gdy odjeżdżał, żegnając ją, pochylony 
do niej, patrzał jej głębol{o vv ·oczy, ch1nurą swoich źrenic 
i móvvił nisl{im przyciszony1n głosem: 

„Niech pani zavvsze i w l{ażdej sprawie liczy na innie 
i na moją opiek:ę i1acl panią. Niecl1 mnie pani uważa za 
przyjaciela vviernego i oddaneg·o sobie na całe życie. Ja 
cię nie zawiodę - nazbyt mi jesteś pomimo wszystko 
drogą". 

Dada pamięta, że w momencie ich pożegnania oczy 
jej zaszkliły się łzami, dlaczego - nie potrafiłaby .sobie 
wytłomaczyć. 

Ale potem stały się łącznil{iem ich listy i nawiązały 
serdecznie przyjacielsl{i l{ontakt między nimi. W tycl1 li
stach nie poru.szali nigdy drażliwycl1 dla obojga przeżyć, 
jednal{Ż1e w tych listacl1 on utwierdzał Dadę coraz bar
dziej w przekonaniu, że przeszła obok: swego szczęścia, 
ale odwróciła się od niego, by polecieć na płon1ień 
jaskravvy szału dla \'Vara. Jal{ ćma! Jerzy jej to przepo
wiedział. Lecz gdyby nie rozczarowanie, jal{iemu uległa, 
może davvne wspomnienie sielanl{i z puszczy, nosiłaby 
\V duszy całe życie i onoby psuło jej szczęście? Tą my
ślą Dada często pocieszała zbolałe swe serce. Z siły woli 
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Jerzego brała własną moc i podążyła szlakie1n jeg1() 

ideałów, jego pracy, choć w sl{romnym zak~resie. 
Ciemna śnieżna noc unosiła obecnie myśl Dady od 

cichego pokoju we dworze kryszyńskim do p·ociągu pę
dzącego przez mroczne tumany. 

. . . • • • • • • • 
' ' ' ii 

Wschód słońca rozbłysnął jasl{rawem zalewiskiem 
blasków i oświetlił prz1eczystą niepol{alaną biel pier
wszych śniegów. świat wyglądał jal{by oczyszczony z 
mgławic i mrol{ÓW jesiennych. 

Wszystl{o ol{ryła nowa, świeża biel, radosna, ciesząca 
oczy i serce! 

. W l(ryszynie; do stołowego pol{oju, zalanego złotym 
promieniem wschodu, wszedł prędl{·O Jerzy Strzelecki. 
Zatrzymał się na widok: Dady. 

Była sama! 
Długą ch\vilę patrzyli na siebie wzajemnie oczami, 

w których było wszystko, co 1noż·e usta ich nie zdołałyby 
jeszcz·e wypowiedzieć. W tym jednym momencie zrozu1nieli 
się. Podeszli do siebie nagle, prędl{o, ob·oje równocześnie. 
Jerzy wyciągnął ręoe, Dada oddała mu obie dłonie. 
W ·oczacl1 jego było szczęście. 

Ujrzała jego ciemną głowę blisk·o, tuż przy sobie. 
On słyszał bicie jej serca mocne i radosne, rozumiał wy
mowę pociemniałego błęl{itu jej oczów. 

Gdy przywarł ustami do jej rąk, oddanych mu ser
decznie, nie potrzebowali słów, by wiedzieć, że ob10je 
sl{ładają w tej chwili śluby, na całe wspólne, drogie życie. 

Kuchary 1928 r. 
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