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I

£ódŸ siê budzi³a.
Pierwszy wrzaskliwy œwist fabryczny rozdar³ ciszê wczesnego poranku, a za nim we

wszystkich stronach miasta zaczê³y siê zrywaæ coraz zgie³kliwiej inne i dar³y siê chrapliwy-
mi, niesfornymi g³osami niby chór potwornych kogutów, piej¹cych metalowymi gardzielami
has³o do pracy.

Olbrzymie fabryki, których d³ugie, czarne cielska i wysmuk³e szyje-kominy majaczy³y
w nocy, w mgle i w deszczu – budzi³y siê z wolna, bucha³y p³omieniami ognisk, oddycha³y
k³êbami dymów, zaczyna³y ¿yæ i poruszaæ siê w ciemnoœciach, jakie jeszcze zalega³y ziemiê.

Deszcz drobny, marcowy deszcz pomieszany ze œniegiem, pada³ wci¹¿ i rozw³óczy³ nad
£odzi¹ ciê¿ki, lepki tuman; bêbni³ w blaszane dachy i sp³ywa³ z nich prosto na trotuary, na
ulice czarne i pe³ne grzêskiego b³ota, na nagie drzewa, przytulone do d³ugich murów, dr¿¹ce
z zimna, targane wiatrem, co zrywa³ siê gdzieœ z pól przemiêk³ych i przewala³ siê ciê¿ko b³ot-
nistymi ulicami miasta, wstrz¹sa³ parkanami, próbowa³ dachów i opada³ w b³oto, i szumia³
miêdzy ga³êziami drzew, i bi³ nimi w szyby niskiego, parterowego domu, w którym nagle
zab³ys³o œwiat³o.

Borowiecki siê obudzi³, zapali³ œwiecê i równoczeœnie budzik zacz¹³ dzwoniæ gwa³townie,
wskazuj¹c pi¹t¹.

– Mateusz, herbata! – krzykn¹³ do wchodz¹cego lokaja.
– Wszystko gotowe.
– Panowie œpi¹ jeszcze?
– Zaraz bêdê budzi³, jeœli pan dyrektor ka¿e, bo pan Moryc mówi³ wieczorem, ¿e chce dzi-

siaj spaæ d³u¿ej.
– IdŸ, obudŸ.
– Klucze ju¿ brali?
– Sam Szwarc wstêpowa³.
– Telefonowa³ kto w nocy?
– Kunke by³ na dy¿urze, ale odchodz¹c nic mi nie mówi³.
– Co s³ychaæ na mieœcie? – pyta³ prêdko, prêdzej jeszcze siê ubieraj¹c.
– A nic, ino zaœ na Gajerowskim Rynku za¿gali robotnika.
– Dosyæ, ruszaj.
– Ale spali³a siê te¿ fabryka Goldberga, na Cegielnianej. Nasza stra¿ jeŸdzi³a, ale wszyst-

ko dobrze posz³o, osta³y tylko mury. Z suszarni poszed³ ogieñ.
– Có¿ wiêcej?
– A nic, wszystko posz³o fein1, na glanc – zaœmia³ siê rechocz¹co.
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– Nalewaj herbatê, ja sam obudzê pana Moryca.
Ubra³ siê i poszed³ do s¹siednich pokojów, przechodz¹c przez sto³owy, w którym wisz¹ca

u sufitu lampa rozrzuca³a ostre, bia³e œwiat³o na stó³ okr¹g³y, nakryty obrusem i zastawiony
fili¿ankami, i na samowar b³yszcz¹cy.

– Maks, pi¹ta godzina, wstawaj! – zawo³a³ otwieraj¹c drzwi do ciemnego pokoju, z które-
go buchnê³o duszne, przesycone zapachem fio³ków powietrze.

Maks siê nie odezwa³, tylko ³ó¿ko zaczê³o trzeszczeæ i skrzypieæ.
– Moryc! – zawo³a³ do drugiego pokoju.
– Nie œpiê. Nie spa³em ca³¹ noc.
– Dlaczego?
– Myœla³em o tym naszym interesie, trochê sobie oblicza³em i tak zesz³o.
– Wiesz, Goldberg siê spali³ dzisiaj w nocy, i to zupe³nie, „na glanc”, jak Mateusz mówi...
– Dla mnie to nie nowina – odpowiedzia³ ziewaj¹c.
– Sk¹d wiedzia³eœ?
– Ja miesi¹c temu wiedzia³em, ¿e on siê potrzebuje spaliæ. Dziwi³em siê nawet, ¿e tak d³u-

go zwleka, przecie¿ procentów mu nie dadz¹ od asekuracji.
– Mia³ du¿o towaru?
– Mia³ du¿o zaasekurowane...
– Bilans sobie wyrówna³.
Rozeœmiali siê obaj szczerze.
Borowiecki wróci³ do sto³owego i pi³ herbatê, a Moryc, jak zwykle, szuka³ po ca³ym po-

koju ró¿nych czêœci garderoby i wymyœla³ Mateuszowi.
– Ja tobie zbijê ³adny kawa³ek pyska, ja ci z niego czerwony barchan zrobiê, jak mi nie

bêdziesz sk³ada³ wszystkiego porz¹dnie.
– Morgen!2 – krzykn¹³ przebudzony wreszcie Maks.
– Nie wstajesz? Ju¿ po pi¹tej.
OdpowiedŸ zag³uszy³y œwistawki, które siê rozleg³y jakby tu¿ nad domem i rycza³y przez

kilkanaœcie sekund z tak¹ si³¹, a¿ szyby brzêcza³y w oknach.
Moryc w bieliŸnie tylko, z paltem na ramionach, usiad³ przed piecem, w którym weso³o

trzaska³y szczapy smolne.
– Nie wychodzisz?
– Nie. Mia³em jechaæ do Tomaszowa, bo Weis pisa³ do mnie, aby mu sprowadziæ nowe

grêple3, ale teraz nie pojadê. Zimno mi i nie chce mi siê.
– Maks, tak¿e zostajesz w domu?
– Gdzie siê bêdê spieszy³? Do tej parszywej budy? A zreszt¹ wczoraj siê z fatrem po¿ar-

³em.
– Maks, ty Ÿle skoñczysz przez to ¿arcie siê ci¹g³e i ze wszystkimi! – mrukn¹³ niechêtnie

i surowo Moryc rozgrzebuj¹c pogrzebaczem ogieñ.
– Co ciê to obchodzi! – krzykn¹³ g³os z drugiego pokoju.
£ó¿ko zatrzeszcza³o gwa³townie i w drzwiach ukaza³a siê wielka figura Maksa, w bieliŸ-

nie tylko i pantoflach.
– A w³aœnie, ¿e mnie to bardzo obchodzi.
– Daj mi spokój, nie irytuj mnie. Karol mnie obudzi³ diabli wiedz¹ po co, a ten znowu

pyskowaæ zaczyna.
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Gada³ g³oœno, niskim, silnie brzmi¹cym g³osem.
Cofn¹³ siê do swojego pokoju i po chwili wyniós³ ca³¹ garderobê, rzuci³ j¹ na dywan i z

wolna siê ubiera³.
– Ty nam psujesz interes tym swoim ¿arciem – zacz¹³ znowu Moryc wciskaj¹c z³ote bino-

kle na swój suchy, semicki nos, bo mu siê ci¹gle zsuwa³y.
– Gdzie? co? jak?
– Wszêdzie. Wczoraj u Blumentalów powiedzia³eœ g³oœno, ¿e wiêkszoœæ naszych fabry-

kantów to proœci z³odzieje i oszuœci.
– Powiedzia³em, a jak¿e, i zawsze to bêdê mówi³.
Jakiœ niechêtny, pogardliwy uœmiech przelecia³ mu po twarzy, gdy patrzy³ na Moryca.
– Ty, Maks Baum, mówiæ tego nie bêdziesz, mówiæ ci tego nie wolno, to ja ci powiadam.
– Dlaczego? – zapyta³ cicho i opar³ siê o stó³.
– Ja ci powiem, jeœli tego nie rozumiesz. Przede wszystkim, co ci do tego? Co ciê to ob-

chodzi, czy oni s¹ z³odzieje, czy porz¹dni ludzie? My wszyscy razem jesteœmy tu po to w £o-
dzi, ¿eby zrobiæ geszeft4, ¿eby zarobiæ dobrze. Nikt z nas tutaj wiekowaæ nie bêdzie. A ka¿dy
robi pieni¹dze, jak mo¿e i jak umie. Ty jesteœ czerwony, ty jesteœ radyka³ p¹s nr 4.

– Ja jestem uczciwy cz³owiek – burkn¹³ tamten nalewaj¹c sobie herbatê.
Borowiecki, oparty o stó³ ³okciami, utopi³ twarz w d³oniach i s³ucha³.
Moryc na odpowiedŸ us³yszan¹ odwróci³ siê gwa³townie, a¿ binokle mu spad³y i uderzy³y

w porêcz krzes³a, popatrzy³ siê na Maksa z uœmiechem gryz¹cej ironii na w¹skich ustach,
pog³adzi³ cienkimi palcami, na których skrzy³y siê brylantowe pierœcionki, rzadk¹, czarn¹ jak
smo³a brodê i szepn¹³ drwi¹co:

– Nie gadaj, Maks, g³upstw. Tu chodzi o pieni¹dze. Tu chodzi, ¿ebyœ nie wyje¿d¿a³ z tymi
oskar¿eniami publicznie, bo to naszemu kredytowi mo¿e zaszkodziæ. My mamy za³o¿yæ fa-
brykê we trzech: my nic nie mamy, to my potrzebujemy mieæ kredyt i zaufanie u tych, co go
nam dadz¹. My teraz potrzebujemy byæ porz¹dni ludzie, g³adcy, mili, dobrzy. Jak ci Borman
powie: „Pod³a £ódŸ”, to mu powiedz, ¿e jest cztery razy pod³¹ – jemu trzeba przytakiwaæ, bo
to gruba fisz 5. A coœ ty o nim powiedzia³ do Knolla? ¯e jest g³upi cham. Cz³owieku, on nie
jest g³upi, bo on ze swojej mózgownicy wyci¹gn¹³ miliony, on te miliony ma, a my je tak¿e
chcemy mieæ. Bêdziemy mówiæ o nich wtedy, jak bêdziemy mieli pieni¹dze, a teraz trzeba
siedzieæ cicho, oni s¹ nam potrzebni; no, niech Karol powie, czy ja nie mam racji – mnie
idzie przecie¿ o przysz³oœæ nas trzech.

– Moryc ma zupe³n¹ prawie s³usznoœæ – powiedzia³ twardo Borowiecki podnosz¹c zimne,
szare oczy na wzburzonego Maksa.

– Ja wiem, ¿e wy macie racjê, ³ódzk¹ racjê, ale nie zapominajcie, ¿e jestem uczciwy cz³o-
wiek.

– Frazes! stary, wytarty frazes!
– Moryc, ty jesteœ pod³y ¯ydziak! – wykrzykn¹³ gwa³townie Baum.
– A ty jesteœ g³upi, sentymentalny Niemiec.
– K³ócicie siê o wyrazy – ozwa³ siê ch³odno Borowiecki i zacz¹³ wdziewaæ palto. – ¯a³u-

jê, ¿e nie mogê zostaæ z wami, ale puszczam w ruch now¹ drukarniê.
– Nasza wczorajsza rozmowa na czym stanê³a? – zapyta³ spokojnie ju¿ Baum.
– Zak³adamy fabrykê.
– Tak, ja nie mam nic, ty nie masz nic, on nie ma nic – zaœmia³ siê g³oœno.
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– To razem w³aœnie mamy tyle, w sam raz tyle, ¿eby za³o¿yæ wielk¹ fabrykê. Có¿ straci-
my? Zarobiæ zawsze mo¿na – dorzuci³ po chwili. – Zreszt¹, albo robimy interes, albo intere-
su nie robimy. Powiedzcie raz jeszcze.

– Robimy, robimy! – powtórzyli obaj.
– Co to, Goldberg siê spali³? – zapyta³ Baum.
– Tak, zrobi³ sobie bilans. M¹dry ch³op, zrobi miliony.
– Albo skoñczy w kryminale.
– G³upie s³owo! – ¿achn¹³ siê niecierpliwie Moryc. – Ty sobie takie rzeczy gadaj w Berlinie,

w Pary¿u, w Warszawie, ale w £odzi nie gadaj. To nieprzyjemne s³owa, nam oszczêdŸ ich.
Maks siê nie odezwa³.
Œwistawki znowu zaczê³y podnosiæ swoje przenikliwe, denerwuj¹ce g³osy i œpiewa³y co-

raz potê¿niej hejna³ poranny.
– No, muszê ju¿ iœæ. Do widzenia, spólnicy, nie k³óæcie siê, idŸcie spaæ i œnijcie o tych

milionach, jakie zrobimy.
– Zrobimy!
– Zrobimy! – powiedzieli razem.
Uœcisnêli sobie mocno, po przyjacielsku d³onie.
– Zapisaæ trzeba dzisiejsz¹ datê; bêdzie ona dla nas bardzo pamiêtn¹.
– Dodaj tam, Maksie, taki nawias, kto z nas najpierw zechce okpiæ drugich.
– Ty, Borowiecki, jesteœ szlachcic, masz na biletach wizytowych herb, k³ad³eœ nawet na

p r o k u r z e 6  swoje von, a jesteœ najwiêkszym z nas wszystkich Lodzermenschem7 –
szepn¹³ Moryc.

– A ty nim nie jesteœ?
– Ja przede wszystkim mówiæ o tym nie potrzebujê, bo ja potrzebujê zrobiæ pieni¹dze. Wy

i Niemcy – to dobre narody, ale do gadania.
Borowiecki podniós³ ko³nierz, pozapina³ siê starannie i wyszed³.
Deszcz m¿y³ bezustannie i zacina³ skoœnie, a¿ do pó³ okien ma³ych domków, co w tym

koñcu Piotrkowskiej ulicy sta³y gêsto przy sobie, gdzieniegdzie tylko jakby rozepchniête ol-
brzymem fabrycznym lub wspania³ym pa³acem fabrykanta.

Szeregi niskich lip na trotuarze giê³y siê automatycznie pod uderzeniem wiatru, który hula³
po b³otnistej, prawie czarnej ulicy, bo rzadkie latarnie rozsiewa³y tylko ko³a niewielkie ¿ó³te-
go œwiat³a, w którym b³yszcza³o czarne, lepkie b³oto na ulicy i miga³y setki ludzi, w ciszy
wielkiej a z poœpiechem szalonym biegn¹cych na g³os tych œwistawek, co teraz coraz rzadziej
odzywa³y siê doko³a.

– Zrobimy? – powtórzy³ Borowiecki, przystaj¹c i topi¹c spojrzenie w tym chaosie komi-
nów, majacz¹cych w ciemnoœci; w tej masie czarnej, nieruchomej, dzikiej jakimœ kamiennym
spokojem fabryk, co sta³y wszêdzie i ze wszystkich stron zda³y siê wyrastaæ przed nim czer-
wonymi, potê¿nymi murami.

– Morgen! – rzuci³ ktoœ stoj¹cemu, biegn¹c dalej.
– Morgen... – szepn¹³ i poszed³ wolniej.
Gryz³y go w¹tpliwoœci, tysi¹ce myœli, cyfr, przypuszczeñ i kombinacji przewija³o mu siê

pod czaszk¹, zapomina³ prawie, gdzie jest i dok¹d idzie.
Tysi¹ce robotników, niby ciche, czarne roje, wype³z³o nagle z bocznych uliczek, które

wygl¹da³y jak kana³y pe³ne b³ota, z tych domów, co sta³y na krañcach miasta niby wielkie
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œmietniska – nape³ni³o Piotrkowsk¹ szmerem kroków, brzêkiem blaszanek b³yszcz¹cych
w œwietle latarñ, stukiem suchych drewnianych podeszew trepów i gwarem jakimœ sennym
oraz chlupotem b³ota pod nogami.

Zalewali ca³¹ ulicê, szli ze wszystkich stron, zape³niali trotuary, cz³apali siê œrodkiem uli-
cy, pe³nej czarnych ka³u¿ wody i b³ota. Jedni ustawiali siê bez³adnymi kupami przed brama-
mi fabryk, drudzy, uszeregowani w d³ugiego wê¿a, znikali w bramach jakby po³ykani z wolna
przez buchaj¹ce œwiat³em wnêtrza.

W ciemnych g³êbiach zaczê³y buchaæ œwiat³a. Czarne, milcz¹ce czworoboki fabryk b³y-
ska³y nagle setkami p³omiennych okien i niby ognistymi œlepiami œwieci³y. Elektryczne s³oñ-
ca nagle zawisa³y w cieniach i skrzy³y siê w pró¿ni.

Bia³e dymy zaczê³y biæ z kominów i rozw³óczyæ siê pomiêdzy tym potê¿nym kamiennym
lasem, co tysi¹cami kolumn zdawa³ siê podpieraæ noc i jakby chwia³ siê w drganiach œwiat³a
elektrycznego.

Ulice opustosza³y, gaszono latarnie, ostatnie œwistawki przebrzmia³y, cisza, pe³na chlupo-
tu deszczu, coraz cichszych poœwitywañ wiatru, rozw³óczy³a siê po ulicy.

Otwierano szynki i piekarnie, a gdzieniegdzie, w jakimœ okienku na poddaszu lub w sute-
renach, do których s¹czy³o siê uliczne b³oto, b³yska³y œwiat³a.

Tylko w setkach fabryk wrza³o ¿ycie wysilone, gor¹czkowe; g³uchy ³oskot maszyn dr¿a³
w powietrzu mglistym i obija³ siê o uszy Borowieckiego, który wci¹¿ spacerowa³ po ulicy
i patrzy³ w okna fabryk, za którymi rysowa³y siê czarne sylwetki robotników lub olbrzymie
kontury maszyn.

Nie chcia³o mu siê iœæ do roboty. By³o mu dobrze tak chodziæ i myœleæ o tej przysz³ej fa-
bryce, urz¹dzaæ j¹, puszczaæ w ruch, pilnowaæ. Tak siê zatapia³ w tym rozmarzeniu, ¿e chwi-
lami najwyraŸniej s³ysza³ oko³o siebie i czu³ tê przysz³¹ fabrykê. Widzia³ stosy materia³ów,
widzia³ kantor, kupuj¹cych, szalony ruch, jaki panowa³. Czu³ jak¹œ wielk¹ falê bogactw p³y-
n¹c¹ mu pod stopy.

Uœmiecha³ siê bezwiednie, oczy mu wilgotnymi blaskami œwieci³y, na blad¹, piêkn¹ twarz
wystêpowa³y rumieñce g³êbokiej radoœci. Pog³adzi³ nerwowo brodê mokr¹ od deszczu
i oprzytomnia³.

– Co za g³upstwo – szepn¹³ niechêtnie i obejrza³ siê dooko³a, jakby z obawy, czy kto nie
widzia³ tej chwilowej s³aboœci.

Nie by³o nikogo, ale ju¿ szarza³o, ze s³abego, przemglonego œwitu zaczyna³y powoli wy-
chylaæ siê kontury drzew, fabryk i domów.

Piotrkowsk¹ zaczyna³y ci¹gn¹æ od rogatek sznury ch³opskich wozów, od miasta turkota³y
po wybojach olbrzymie wozy towarowe ³adowane wêglem i platformy na³adowane przêdz¹,
bawe³n¹ w belach, surowym towarem lub beczkami, a pomiêdzy nimi przemyka³y pospiesz-
nie ma³e bryczki lub powoziki fabrykantów, spiesz¹cych do zajêæ, lub t³uk³a siê z ha³asem
doro¿ka, wioz¹ca zapóŸnionego oficjalistê8.

Borowiecki przy koñcu Piotrkowskiej skrêci³ na lewo, w ma³¹, nie brukowan¹ uliczkê,
oœwietlon¹ kilkoma latarniami na sznurach i olbrzymi¹ fabryk¹, która ju¿ sz³a. D³ugi cztero-
piêtrowy budynek œwieci³ wszystkimi oknami.

Przebra³ siê szybko w zafarbowan¹, brudn¹ bluzê i pobieg³ do swojego oddzia³u.
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II

– Murray, dzieñ dobry! – krzykn¹³ Borowiecki.
Murray, okrêcony w d³ugi, niebieski fartuch wysun¹³ siê spoza rzêdów ruchomych kot³ów,

w których siê gotowa³y i robi³y farby. W md³ym œwietle elektrycznym, przesyconym koloro-
wymi parami, jego d³uga, koœcista twarz, starannie wygolona i œwiec¹ca bladoniebieskimi,
jakby wype³z³ymi oczami, robi³a wra¿enie karykatury z „Puncha” 9.

– A, Borowiecki! Chcia³em widzieæ pana, by³em u was wieczorem, zasta³em Moryca, ale
¿e ja go nie cierpiê, nie czeka³em.

– Dobry ch³opak.
– Co mi do jego dobroci! Nie cierpiê jego rasy.
– Drukuj¹ ju¿ piêædziesi¹ty siódmy numer?
– Drukuj¹. Wydawa³em farbê.
– Trzyma siê?
– Pierwsze metry nieco lakowa³a. Przys³ali z centrali zamówienie na piêæset sztuk tej pañ-

skiej lamy.
– Aha, dwudziesty czwarty numer, seledynowa.
– I z filii Bech telefonowa³ o to samo. Czy bêdziemy robiæ?
– Dzisiaj ju¿ nie. Mamy bojki10 pilne, mamy jeszcze pilniejsze do drukowania te letnie korty11.
– Telefonowali o barchan numer siódmy.
– W apreturze. Muszê tam zaraz iœæ.
– Chcia³em panu coœ powiedzieæ...
– S³ucham, s³ucham! – szepn¹³ grzecznie, ale z pewn¹ niechêci¹.
Murray uj¹³ go pod rêkê i odprowadzi³ w k¹t za wielkie beczki, z których co chwila czer-

pano farby.
„Kuchnia”, bo tak nazywano tê salê, tonê³a w zmroku. Pod okapami wisz¹cymi nisko, niby

pod stalowymi parasolami, krêci³y siê wolno, automatycznie, szerokie miedziane mieszad³a,
przegarniaj¹ce farby w wielkich kot³ach, b³yszcz¹cych miedzi¹ polerowan¹.

Budynek ca³y dr¿a³ od ruchu maszyn.
D³ugie transmisje, niby wê¿e blado¿ó³te nieskoñczonej d³ugoœci, goni³y siê z szalon¹ szyb-

koœci¹ pod sufitem, przewija³y siê nad podwójnym szeregiem kot³ów, pe³za³y wzd³u¿ œcian,
krzy¿owa³y siê wysoko, ledwie dojrzane w ob³oku gryz¹cych kolorowych par, co bucha³y
ustawicznie z kot³ów i przyciemnia³y œwiat³o, i ucieka³y wskroœ murów, przez wszystkie
otwory, do innych sal.

Sylwetki robotników w koszulach umazanych farbami przemyka³y cicho i jak cienie ginê-
³y w zmroku; wózki z ³oskotem wje¿d¿a³y i wyje¿d¿a³y ob³adowane farbami gotowymi, któ-
re wioz³y do drukarni i farbiarni.
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Ostry straszliwie zapach siarki rozchodzi³ siê wszêdzie.
– Kupi³em wczoraj meble – szepta³ cicho do ucha Borowieckiemu. – Uwa¿asz pan, do

saloniku kupi³em ¿ó³te jedwabne w stylu empire. Do jadalnego obstalowa³em dêbowe w sty-
lu Henryka IV, a do buduaru...

– A kiedy¿ siê pan ¿eni? – przerwa³ mu dosyæ niecierpliwie.
– No, nie wiem jeszcze. Chocia¿ ja chcia³bym jak najprêdzej.
– To ju¿ po oœwiadczynach? – spojrza³ dosyæ ironicznie na zgarbionego i dosyæ œmiesznie

wygl¹daj¹cego Anglika; jego garb wyda³ mu siê teraz potwornym, a on sam przypomina³
ma³pê t¹ d³ug¹ wystaj¹c¹ szczêk¹ i szerokimi ustami, niezmiernie ruchliwymi.

– Tak jakby ju¿. W niedzielê w³aœnie powiedzia³a mi, jak by chcia³a mieæ urz¹dzone miesz-
kanie. Wypyta³em siê szczegó³owo, odpowiada³a tak, jak odpowiadaj¹ kobiety, gdy idzie o ich
przysz³e gospodarstwo.

– Ostatnim razem myœla³eœ pan tak samo.
– Tak, ale nie mia³em takiej pewnoœci ani w po³owie! – zarêcza³ gor¹co.
– No, kiedy tak, to winszujê panu szczerze, kiedy¿ poznam narzeczon¹?
– Na wszystko przyjdzie czas, na wszystko.
– Dlatego te¿ wierzê, i¿ siê pan w koñcu o¿eni – szepn¹³ drwi¹co.
– Mo¿e byœ pan przyszed³ jutro do mnie, dobrze? Chcia³em koniecznie us³yszeæ pañskie

zdanie o tych meblach.
– Przyjdê.
– Ale kiedy?
– Po obiedzie.
Murray wróci³ do farb i laboratorium, a Borowiecki pobieg³ dalej do farbiarni przez kory-

tarze i przejœcia zapchane wózkami na³adowanymi towarem ociekaj¹cym wod¹, ludŸmi i sto-
sami towaru, le¿¹cego na ziemi w wielkich kupach, oczekuj¹cego swojej kolei.

Co chwila zastêpowano mu drogê z najrozmaitszymi interesami.
Wydawa³ krótkie rozkazy, szybko decydowa³, pospiesznie informowa³, czasem obejrza³

próbkê z farby, jak¹ mu przynosi³ robotnik, rzuca³ stanowczo: „Dobre” lub „Jeszcze” – i le-
cia³ dalej wœród spojrzeñ setek robotniczych i szumu fabryki, co niby piek³o wrza³a chaosem.

Wszystko siê trzês³o: œciany, sufity, maszyny, pod³ogi, hucza³y motory, œwiszcza³y przeni-
kliwie pasy i transmisje, turkota³y po asfaltowej pod³odze wózki, szczêka³y czasem ko³a roz-
pêdowe, zgrzyta³y tryby, lecia³y wskroœ tego morza rozbitych drgañ jakieœ krzyki lub rozlega³
siê potê¿ny, hucz¹cy oddech maszyny g³ównej.

– Panie Borowiecki!
Wytê¿y³ oczy, bo wœród par, jakie zalega³y ca³¹ farbiarniê, nie by³o nic prawie widaæ prócz

s³abych zarysów maszyn. Nie wiedzia³, kto wo³a.
– Panie Borowiecki!
Drgn¹³, bo go ujêto pod ramiê.
– A, pan prezes – szepn¹³, poznawszy w³aœciciela fabryki.
– Ja pana goniê, ale pan dobrze uciekasz.
– Robota, panie dyrektorze.
– Tak, tak, ja to rozumiem. Zmêczy³em siê na œmieræ – trzyma³ go silnie za ramiê, zamilk³

i dysza³ ciê¿ko ze zmêczenia.
– Idzie, co? – zapyta³ po chwili.
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– Robi siê – rzuci³ krótko i szed³ naprzód.
Fabrykant uczepiony u jego ramienia wlók³ siê ciê¿ko, podpiera³ siê grub¹ lask¹ i zgarbio-

ny prawie we dwoje, podnosi³ okr¹g³e, czerwone oczy jastrzêbie i twarz du¿¹, œwiec¹c¹,
okr¹g³¹, ozdobion¹ ma³ymi baczkami i w¹sami przyciêtymi równo.

– Có¿, te watsony 12 dobrze dzia³aj¹?
– Po piêtnaœcie tysiêcy metrów dziennie drukuj¹.
– Ma³o – mrukn¹³ cicho, puœci³ jego ramiê i przysiad³ na wózku pe³nym surowego perka-

lu, obci¹gn¹³ gruby kaftan, w jaki by³ ubrany, podpar³ siê lask¹ i siedzia³.
Borowiecki pobieg³ do wielkich kadzi farbiarskich, nad którymi na wielkich wa³ach roz-

winiête zwoje materia³ów krêci³y siê w kó³ko i k¹pa³y w farbie rozpryskuj¹c j¹ na twarze i ko-
szule robotników, którzy stali nieruchomie, co chwila czerpi¹c z kadzi wodê d³oni¹ i patrz¹c,
czy jest w niej jeszcze farba, któr¹ wyci¹ga³ materia³.

Kilkadziesi¹t tych wa³ów, ustawionych rzêdem, toczy³o siê wci¹¿ w kó³ko, z mêcz¹c¹ jed-
nostajnoœci¹, d³ugie, poskrêcane zwoje materia³ów p³awi³y siê w farbach i b³yska³y w mgle
matowymi plamami czerwieni, b³êkitu i ochry.

Z drugiej strony, za podwójnym rzêdem ¿elaznych s³upów, podtrzymuj¹cych wy¿sze piê-
tra fabryki i rozroœniêtych gêsto po olbrzymiej sali, sta³y p³uczkarnie; d³ugie skrzynie, pe³-
ne wrz¹cej wody, pieni¹cej siê sod¹, praczek mechanicznych, wy¿ymaczek, myd³a, przez
które przesuwa³ siê surowy materia³; bryzgi rozbitej trzepaczkami wody rozsypywa³y siê
na salê i tworzy³y nad praczkami tak gêsty tuman, ¿e œwiat³a pali³y siê zaledwie jakby od-
bite w lustrze.

Mechaniczne odbieracze szczêka³y, odbieraj¹c wyprany ju¿ towar na siebie niby na roz-
krzy¿owane rêce i oddawa³y go robotnikom, którzy prêtami uk³adali go w wielkie fa³dy na
wózki, podsuwane co chwila.

– Panie Borowiecki – zawo³a³ fabrykant do jakiegoœ cienia, co siê wychyli³ z mgie³, ale to
nie by³ Borowiecki.

Podniós³ siê i wlók³ swoje chore, zreumatyzmowane nogi po sali, k¹pa³ siê z rozkosz¹
w tej rozpalonej atmosferze. Zatapia³ swoje schorowane cia³o w sali pe³nej oparów, ostrych
zapachów farb, wody pryskaj¹cej z p³uczkarek i z kadzi, œciekaj¹cej z wózków, chlupi¹cej pod
nogami, lej¹cej siê ze sufitów, z których skroplona para opada³a prawie strumieniami.

Szalony, podobny do drgaj¹cego jêku szczêk centryfugi13, wyci¹gaj¹cej wodê z materia-
³ów, przenika³ ca³e sale, wœwidrowywa³ siê w nerwy robotników pilnuj¹cych, wpatrzonych
w robotê i poch³oniêtych zupe³nie czuwaniem nad maszynami i rozbija³ siê o kolorowe, po-
wiewaj¹ce niby sztandary materia³y na „odbieraczach”.

Borowiecki teraz by³ w s¹siedniej sali, gdzie na niskich angielskich maszynach starego
systemu farbowano ordynarny czarny towar na mêskie ubrania.

Dzieñ wlewa³ siê setkami okien i k³ad³ zielonawy ton na czarne opary i na robotników, co
niby kolumny z bazaltu stali nieruchomi, z za³o¿onymi rêkami, wpatrzeni w maszyny, przez
które przesuwa³y siê dziesi¹tki tysiêcy metrów, gryzione przez spienione, bryzgaj¹ce, czarne
farby.

Mury dr¿a³y ci¹gle. Fabryka pracowa³a wszystkimi miêœniami.
Windy, osadzone w murach, ³¹czy³y dó³ fabryki z jej czterema piêtrami wierzchu. Co chwi-

la rozlega³ siê g³uchy szczêk w innej stronie sali, to winda bra³a lub wyrzuca³a z siebie wóz-
ki, towary, ludzi...
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Dzieñ i do wielkiej sali zacz¹³ zagl¹daæ, brudne œwiat³o wciska³o siê przez ma³e zapocone
szybki, zasnute brudem i par¹, wy³aniaj¹c z nich zarysy pe³niejsze maszyn i ludzi, ale w tym
szarozielonawym œwietle, po którym p³ywa³y d³ugie smugi czerwonych oparów i gdzie pyli³y
siê nimby gazowych œwiate³ – i ludzie, i maszyny wygl¹dali jak nieprzytomni, jak widziad³a
porwane straszn¹ si³¹ ruchu: jak jakieœ strzêpy, py³y, drzazgi sk³êbione, spl¹tane, rzucone
w wir, który z hukiem siê przewala³.

Herman Bucholc, w³aœciciel fabryki, gdy obejrza³ farbiarniê, powlók³ siê dalej.
Przechodzi³ pawilony, podnosi³ siê w górê windami, schodzi³ schodami, sun¹³ siê d³ugimi

korytarzami, przygl¹da³ siê maszynom, ogl¹da³ towar, rzuca³ czasem posêpnym okiem na lu-
dzi, czasem rzek³ jakieœ krótkie s³owo, które jak b³yskawica oblatywa³o ca³¹ fabrykê, odpo-
czywa³ na stosach sztuk, czasem na progach; nikn¹³, aby za chwilê pokazaæ siê w innej stronie
fabryki, przy sk³adach wêgla, pomiêdzy wagonami, których rzêdy sta³y z jednej strony olbrzy-
miego czworoboku dziedziñca, ogrodzonego niby parkanem murami fabryki.

By³ wszêdzie, a chodzi³ jak noc jesienna ponury i milcz¹cy; gdzie siê tylko zjawi³, gdzie
przeszed³, rozmowy milk³y, twarze siê pochyla³y, oczy przestawa³y widzieæ, postacie siê zgi-
na³y i kurczy³y, jakby chc¹c ujœæ spod promienia jego oczów.

Spotyka³ siê kilkakrotnie z Borowieckim, biegaj¹cym ustawicznie po oddziale.
Spogl¹dali na siebie przyjaŸnie.
Herman Bucholc lubi³ swojego dyrektora drukarni, wiêcej, on go szacowa³ na ca³e te

10000 rubli, jakie mu p³aci³ rocznie.
– To jest najlepsza moja maszyna w tym oddziale – myœla³ patrz¹c na niego.
Sam ju¿ siê nie zajmowa³ niczym, ziêæ prowadzi³ fabrykê, a on wskutek przyzwyczajenia

ca³ego ¿ycia co rano przychodzi³ do niej razem z robotnikami.
W fabryce jada³ œniadanie i przesiadywa³ do po³udnia, a po obiedzie, jeœli nie jeŸdzi³ do

miasta, to ³azi³ po kantorach, sk³adach, magazynach bawe³ny.
Nie móg³ ¿yæ z dala od tego potê¿nego królestwa, które stworzy³ prac¹ w³asn¹ ca³ego ¿ycia

i moc¹ swojego geniuszu przemys³owego; musia³ czuæ pod nogami, w sobie, te roztargane,
trzês¹ce siê mury; czu³ siê dopiero dobrze, przedzieraj¹c siê przez przêdzê transmisji i pa-
sów, rozwleczon¹ po ca³ej fabryce, wœród ostrych zapachów farb, blichowni14, surowego ma-
teria³u i smarów rozgrzanych w tym upale strasznym.

Siedzia³ teraz w drukarni i przys³oniêtymi oczyma patrzy³ na salê, jasno oœwietlon¹ wiel-
kimi oknami, na maszyny drukarskie w ruchu, na te piramidy ¿elazne pracuj¹ce pospiesznie
i w jakiejœ groŸnej ciszy.

Przy ka¿dej „drukarce” osobna maszyna parowa œwista³a swym ko³em poci¹gowym, które
niby srebrne wypolerowane tarcze migota³y z tak¹ szalon¹ szybkoœci¹, ¿e nie mo¿na by³o
pochwyciæ konturów, a tylko jakiœ nimb srebrny wirowa³ doko³a swojej osi i rozpyla³ œwie-
tlany roziskrzony tuman.

Maszyny dzia³a³y z nie ustaj¹cym ani na chwilê poœpiechem; d³ugie nieskoñczenie pasy
materia³ów, co siê przewija³y pomiêdzy walcami miedzianymi, odciskaj¹cymi na nich barwy
deseni, ginê³y w górze, na wy¿szym piêtrze w suszarni.

Ludzie, z ty³u maszyn podk³adaj¹cy towar do drukowania, poruszali siê sennie, a majstro-
wie stali przed maszynami, co chwila któryœ siê pochyli³, przypatrywa³ walcom, dolewa³ far-
by z wielkich kadzi, patrzy³ na materia³ i znowu sta³ zapatrzony w te tysi¹ce metrów,
biegn¹cych z szalonym poœpiechem.
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Borowiecki wpada³ do drukarni, aby œledziæ dzia³anie œwie¿o umontowanych maszyn, po-
równywa³ próbki ze œwie¿o drukowanymi materia³ami, wydawa³ polecenia, czasem na jego
skinienie zatrzymano dzia³aj¹cy kolos, ogl¹da³ szczegó³owo i szed³ dalej znowu, bo ten po-
tê¿ny rytm fabryki – te setki maszyn, tysi¹ce ludzi œledz¹cych z najwy¿sz¹, prawie pobo¿n¹
uwag¹ za ich dzia³aniem, te góry towarów le¿¹cych, przewo¿onych wózkami, snuj¹cych siê
przez sale z pralni do farbiarni, z farbiarni do suszarni, stamt¹d do apretury i w dziesiêæ jesz-
cze innych miejsc, nim wysz³y gotowe – porywa³ go.

Chwilami tylko siada³ w swoim gabinecie, po³o¿onym przy „kuchni.”, i tam, w przerwie
pomiêdzy kombinowaniem nowych deseni, ogl¹daniem przys³anych z zagranicy próbek, któ-
rych olbrzymie, naklejone w albumy stosy le¿a³y po sto³ach – zamyœla³ siê, a raczej próbowa³
myœleæ o sobie, o tym projekcie fabryki planowanej ³¹cznie z przyjació³mi – ale nie móg³ ze-
braæ myœli, nie móg³ ani na chwilê zamkn¹æ siê w sobie, bo ta fabryka, której szum hucza³
w jego gabinecie, której ruch i pulsowanie czu³ we w³asnych nerwach, w têtnie krwi nieomal,
nie pozwala³a siê odosobniæ, ci¹gnê³a nieprzeparcie, zmusza³a do s³u¿by i warowania ka¿de-
go, który kr¹¿y³ w jej orbicie.

Zrywa³ siê i bieg³ znowu, ale dzieñ mu siê strasznie d³u¿y³, tak ¿e oko³o czwartej poszed³
do kantoru, który by³ w innym oddziale, aby wypiæ herbaty i zatelefonowaæ do Moryca, aby
by³ dzisiaj w teatrze, gdzie dawano przedstawienie amatorskie na jakiœ cel dobroczynny.

– Pan Welt dopiero z pó³ godziny jak od nas wyszed³.
– Tutaj by³?
– Bra³ piêædziesi¹t sztuk bia³ego towaru.
– Dla siebie?
– Nie, na zlecenie Amfi³owa, do Charkowa. Cygarem mo¿na s³u¿yæ?
– Owszem, zapalê, bo jestem diablo zmêczony.
Zapali³ i siad³ na wysokim taburecie, przed pustym biurkiem.
G³ówny buchalter kantoru, który go z uni¿onoœci¹ traktowa³ cygarem, sta³ przed nim, na-

pychaj¹c sobie fajkê tytoniem, kilku m³odych ch³opaków, usadowionych na wysokich koby³-
kach, pisa³o w wielkich czerwono poliniowanych ksi¹¿kach.

Cisza, jaka tutaj panowa³a, dra¿ni¹cy skrzyp piór, monotonne cykanie zegaru, denerwuj¹-
co dzia³a³y na Borowieckiego.

– Có¿ s³ychaæ, panie Szwarc? – zapyta³.
– Rozenberg siê za³ama³.
– Zupe³nie?
– Nie wiadomo jeszcze, ale ja myœlê, ¿e siê bêdzie uk³ada³; no, bo co za interes robiæ

zwyk³¹ klapê? – zaœmia³ siê cicho i przybija³ palcem wilgotny tytoñ w fajce.
– Firma traci?
– To zale¿y od tego, ile bêdzie p³aci³ za sto.
– Bucholc wie?
– Nie by³ jeszcze dzisiaj u nas, ale jak siê dowie, zabol¹ go odciski; jest czu³y na straty.
– Jego szlag mo¿e trafiæ – szepn¹³ któryœ z pochylonych przy robocie.
– By³aby szkoda!
– Bardzo wielka, niech Bóg broni!
– Niech ¿yje sto lat, niech ma sto pa³aców, sto milionów, sto fabryk.
– I niech go razem sto choler ciœnie! – szepn¹³ cicho któryœ.
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Cisza siê zrobi³a.
Szwarc patrzy³ groŸnie na pisz¹cych, to na Borowieckiego, jakby chcia³ siê usprawiedli-

wiaæ, ¿e on nic nie winien, ale Borowiecki znudzonym wzrokiem patrzy³ w okno.
W kantorze panowa³a atmosfera przyt³aczaj¹cej nudy.
Œciany a¿ po sufit wy³o¿one drzewem malowanym na d¹b, pe³ne pó³ek i ksi¹g, rozstawio-

nych systematycznie, ¿ó³ci³y siê smutnie.
Na prost okien sta³ wielki, czteropiêtrowy budynek z nagiej czerwonej ceg³y i rzuca³ sza-

ro-rdzawy, przygnêbiaj¹cy refleks do kantoru.
Przez podwórko, wylane asfaltem, po którym turkota³y od czasu do czasu wózki i prze-

chodzili ludzie, w kilku kierunkach bieg³y na wysokoœci pierwszego piêtra grube, jak ramio-
na atlety, transmisje, warcz¹c g³ucho, od czego szyby w kantorze ustawicznie dr¿a³y.

Wysoko nad fabryk¹ wisia³o niebo ciê¿k¹, brudn¹ p³acht¹, z której œcieka³ drobny deszcz
i sp³ywa³ po zabrudzonych murach smugami jeszcze brudniejszymi i s¹czy³ siê po oknach
kantoru, zakurzonych py³em wêglowym i bawe³nianym, niby wstrêtne plwociny.

W k¹cie kantoru, nad gazem, zacz¹³ szumieæ samowar.
– Panie Horn, mo¿e pan daæ mi herbaty?
– A mo¿e pan dyrektor zechce butersznicik15 – ofiarowywa³ uprzejmie Szwarc.
– Tylko trochê koszerny16.
– Ta znaczy, ¿e lepszy, niŸli pan jadasz, panie von Horn!
Horn przyniós³ herbatê i zatrzyma³ siê na chwilê..
– Co panu jest? – zapyta³ go Borowiecki, który z nim zna³ siê bli¿ej.
– Nic – odpar³ krótko i powlók³ nienawistnym spojrzeniem po Szwarcu, który rozwija³

butersznity z gazety i uk³ada³ je przed Borowieckim.
– Wygl¹dasz pan bardzo Ÿle.
– Panu Horn nie s³u¿y fabryka. Po salonach trudno mu siê przyzwyczaiæ do kantoru i do

roboty.
– Bydlê albo inny parszywiec mo¿e siê ³atwo przyzwyczaiæ do jarzma, ale cz³owiekowi

trudniej – sykn¹³ ze z³oœci¹, ale tak cicho, ¿e Szwarc nie zrozumia³ s³ów, spojrza³ uwa¿nie,
uœmiechn¹³ siê têpo i szepn¹³:

– Panie von Horn! Panie von Horn! Mo¿e pan dyrektor spróbuje, jest tu kombinacja szyn-
ki z pulard¹, bardzo dobra, moja ¿ona jest s³awna z tego.

Horn odszed³, usiad³ przy biurku i b³¹dzi³ spojrzeniem po murach czerwonych, po oknach,
za którymi bieli³y siê stosy szarpanej do przêdzenia bawe³ny.

– Daj mi pan jeszcze herbaty.
Borowiecki chcia³ go wybadaæ.
Horn herbatê przyniós³ i nie podnosz¹c oczów zawróci³ siê do odejœcia.
– Panie Horn, mo¿e pan za jakie pó³ godziny przyjdzie do mnie?
– Dobrze, panie dyrektorze. Ja nawet mia³em interes i w tym celu jutro siê wybiera³em do

pana. A mo¿e pan teraz zechcesz wys³uchaæ?
Chcia³ coœ poufnie szepn¹æ, ale do kantoru wesz³a kobieta, czworo dzieci wpychaj¹c przed

sob¹.
– Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus! – szepnê³a cicho, ogarnê³a wzrokiem te

wszystkie g³owy, co siê podnios³y znad pulpitów, schyli³a siê pokornie do nóg Borowieckie-
go, bo sta³ najbli¿ej i mia³ najbardziej pokaŸn¹ twarz.
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– Wielmo¿ny panie dziedzicu, a to z proœb¹ przysz³am, wedle tego, co mojemu mê¿owi
g³owê urwa³o w maszynie, co ja teraz sierota biedna z dzieciami, co my jesteœmy biedne. Tom
przysz³a dopraszaæ siê sprawiedliwoœci, aby mi pan dziedzic da³ wspomo¿enie, jako mojemu
mê¿owi urwa³o g³owê w maszynie. Wielmo¿ny panie dziedzicu – i schyli³a siê znowu do
kolan Borowieckiego, wybuchaj¹c p³aczem.

– Za drzwi, wynosiæ siê, tutaj takich spraw nie za³atwia siê! – krzykn¹³ Szwarc.
– Cicho pan b¹dŸ! – zawo³a³ na niego Borowiecki po niemiecku.
– Proszê pana, ona ju¿ od pó³ roku nachodzi wszystkie oddzia³y i kantory nasze, nie mo¿-

na siê jej pozbyæ niczym.
–A dlaczego nie za³atwione?
– Pan siê pyta? Ten cham umyœlnie pod³o¿y³ ³eb pod ko³o, jemu siê nie chcia³o pracowaæ,

a jemu siê chcia³o okraœæ fabrykê! My teraz mamy p³aciæ na jego babê i bêkarty!
– A ty parchu jeden, to moje dzieci bêkarty! – wykrzyknê³a kobieta, w pasji przyskakuj¹c

do Szwarca, który cofn¹³ siê za stó³.
– Cicho, kobieto! Niech pani uspokoi siê i coby te ma³e panowie nie p³akali – zawo³a³

przestraszony, wskazuj¹c na dzieci, które uczepi³y siê matki i krzycza³y wniebog³osy.
– Wielmo¿ny dziedzicu, ju¿ci ¿e prawda, co od samych kopañ chodzê i ciêgiem mi obie-

cuj¹, ¿e zap³ac¹, ciêgiem chodzê i proszê, to mnie cygani¹ ino i wyciepuj¹ kiej sukê za drzwi.
– Uspokójcie siê, pomówiê dzisiaj z w³aœcicielem, przyjdŸcie tutaj za tydzieñ, to wam za-

p³ac¹.
– A¿eby ci Pan Jezus i ta Czêstochowska szczêœci³a na zdrowiu, na maj¹tku, na honorze,

o mój dziedzicu kochany! – wykrzykiwa³a, przypadaj¹c mu do nóg, ca³uj¹c go po rêkach.
Wydar³ siê jej i wyszed³, ale przystan¹³ w wielkiej sieni i gdy wychodzi³a, zapyta³:
– Z których wy stron?
– Adyæ, panie, ja¿e spod Skierniewic.
– Dawno w £odzi?
– A bêdzie ze dwa roki, jak my siê tutaj przenieœli na swoje zatracenie.
– Chodzicie gdzie do roboty?
– A bo mnie to chc¹ gdzie przyj¹æ te poganiny, te heretyki zapowietrzone, a po drugie, kaj

ja ostawiê swoje sieroty?
– Z czegó¿ ¿yjecie?
– Bidujem, wielmo¿ny panie, bidujem. Mieszkam na Ba³utach z jednymi weberami17 i ja-

¿e ca³e trzy ruble p³acê za pomieszkanie miesiêczne. Póki mój nieboszczyk ¿y³, to choæby
czêsto gêsto by³o ze sol¹ albo i z g³odem, ale siê ta ¿y³o, a teraz, kiej jego nie sta³o, to cho-
dzê na Stare Miasto do pos³ugi, czasem kto zawo³a do prania i tak jest – gada³a prêdko, okrê-
caj¹c dzieci w jakieœ ohydnie brudne strzêpy chustek.

– Czemu nie wrócicie na wieœ, do domu?
– Wrócê, kiej mi tylko zap³ac¹ za ch³opa, to ju¿ci, ¿e wrócê, a niech tam to miasteczko

£ódŸ mór nie minie, niech j¹ ta ogieñ spali, niech ich tam Pan Jezus niczegoj nie ¿a³uje, coby
wszystkie wyzdycha³y, co do jednego.

– Cicho b¹dŸcie, nie macie za co przeklinaæ – szepn¹³ nieco podra¿niony.
– Ni mam za co? – wykrzyknê³a zdumiona, podnosz¹c na niego blad¹, brzydk¹, przegry-

zion¹ przez nêdzê twarz i zap³akane, wyblak³e, niebieskie oczy. – A to, wielmo¿ny panie, my
na wsi byli ino komorniki, bo mój mia³ trzy morgi grontu, co mu przysz³y w schedzie po ojcu,



15

to ¿e nie by³o za co postawiæ cha³upy, toœwa mieszkali u stryjecznych swoich. Myœwa ¿yli
z wyrobku ino, ale zaw¿dy cz³owiek mieszka³ po ludzku i kartofli gdzie przysadzi³ na odro-
bek, i g¹skê siê uchowa³o albo i œwiniaka, i jajko mia³ swoje, i krowê mieliœwa, a tutaj co?
Harowa³ nieborak od œwitu do nocy i jeœæ nie by³o co, ¿yliœmy kiej te dziady ostatnie, a nie
kiej krzeœcianie, kiej psy, a nie kiej gospodarze poczciwi.

– Po có¿eœcie tutaj przyjechali, trzeba by³o siedzieæ na wsi.
– Po co? – zawo³a³a boleœnie. – A bo ja wiem! Sz³y wszystkie, to i myœwa posz³y. Na wio-

snê poszed³ Jadam, ostawi³ kobitê i poszed³. Przyjecha³ po ¿niwach taki wystrojony, co go
nikt nie móg³ poznaæ, ca³y w kortach i zygarek mia³ œrybny, i piestrzonek, i tyla piniêdzy, coby
na wsi i bez trzy roki nie zarobi³. Ludzie siê dziwowali, a ten zapowietrzony cygani³, bo mu
za to zap³acili, ¿eby ludzi wieskich sprowadzi³, obiecywa³ Bóg wie nie co. Tak zaraz posz³o
z nim dwóch parobków, Janków syn i Grzegorza spod lasu, a potem to ju¿ kto ino móg³, to
lecia³ do tego miasteczka £odzi. Ku¿dymu siê chcia³o kortów, zygarka i rozpusty! Ja mojego
strzymywa³am, bo po co nam by³o tutaj iœæ, do obcych w tyli œwiat, to me spra³ kiej bydlaka
i poszed³, a potem przyjecha³ i zabra³ ze sob¹. Mój Jezu kochany, mój Jezu! – szepta³a chli-
pi¹c boleœnie i rozcieraj¹c sobie nos i ³zy brudnymi rêkami i tak siê zaczê³a trz¹œæ w tym roz-
paczliwym p³aczu, ¿e dzieci przytuli³y siê do niej i tak¿e zaczê³y p³akaæ cicho.

– Macie tutaj piêæ rubli i zróbcie tak, jak wam mówi³em.
Mia³ tego ju¿ dosyæ, odwróci³ siê spiesznie i wyszed³, nie czekaj¹c podziêkowañ.
Nie cierpia³ roztkliwiañ i czu³oœci, a ta kobieta poruszy³a w nim zamieraj¹c¹ z wolna, du-

szon¹ œwiadomie – uczuciowoœæ.
Sta³ czas jakiœ przy kotle „oksydacyjnym” Mather-Platta, przez który przechodzi³ towar

suchy i ju¿ drukowany, i z pewnym roztargnieniem przygl¹da³ siê barwom œwie¿o wytworzo-
nym, a raczej rozwiniêtym w przesuniêciu siê towaru przez kocio³. ¯ó³te, na³o¿one „bejcem”
kwiatki zmieni³y siê na p¹sowe pod wp³ywem wysokiej temperatury i skomplikowanych roz-
tworów soli anilinowej.

Fabryka po chwilowym odpoczynku podwieczorkowym pracowa³a znowu z jednak¹ energi¹.
Borowiecki wyjrza³ na œwiat z okien swojego gabinetu, bo poszarza³o nagle i zacz¹³ padaæ

œnieg nadzwyczaj gêstymi p³atami i pobieli³ œciany fabryk i dziedziniec. Spostrzeg³ Horna sto-
j¹cego za domkiem szwajcara, przez który by³o jedyne wyjœcie z fabryki. Horn rozmawia³ z t¹
sam¹ kobiet¹, która mu za coœ dziêkowa³a z uniesieniem i chowa³a jakiœ papier za stanik.

– Panie Horn ! – krzykn¹³ wychylaj¹c przez lufcik g³owê.
– Mia³em przyjœæ w³aœnie do pana – ozwa³ siê Horn zjawiaj¹c siê po chwili.
– Coœ pan radzi³ tej babie? – zapyta³ surowym dosyæ g³osem, patrz¹c w okno.
Horn zawaha³ siê przez mgnienie, rumieniec powlók³ jego dziewczêco piêkn¹ twarz, a w

niebieskich, dobrych oczach zamigota³ p³omieñ.
– Kaza³em jej iœæ do adwokata, niechaj wytoczy proces fabryce o odszkodowanie, bo wte-

dy prawo zmusi ich do zap³acenia.
– Co to pana obchodzi? – zacz¹³ lekko bêbniæ palcami po szybie i przygryzaæ usta.
– Co mnie obchodzi? – zamilk³ na chwilê. – Bardzo mnie obchodzi wszelka nêdza i wszel-

ka niesprawiedliwoœæ, bardzo...
– Czym pan tutaj jesteœ?– przerwa³ mu ostro i usiad³ przed d³ugim sto³em.
– No, jestem praktykantem kantorowym, pan dyrektor przecie¿ wie najlepiej – odpowie-

dzia³ zdumiony.
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– No to, panie Horn, pan nie skoñczysz tej praktyki, jak mi siê zdaje.
– Wreszcie, to mi jest ju¿ wszystko jedno – szepn¹³ dosyæ twardo.
– Ale nam nie jest wszystko jedno, nam – fabryce, w której pan jesteœ jednym z miliona

kó³ek! Przyjêliœmy pana nie na to, ¿ebyœ tutaj produkowa³ siê ze swoj¹ filantropi¹, a tylko,
abyœ robi³. Pan wprowadzasz zamêt, gdzie wszystko polega na najdoskonalszym funkcjono-
waniu, na prawid³owoœci i zgodnoœci.

– Nie jestem maszyn¹, jestem cz³owiekiem.
– W domu. W fabryce od pana nie wymaga siê egzaminów na cz³owieczeñstwo ani egza-

minów na humanitarnoœæ, w fabryce potrzebne s¹ pañskie miêœnie i mózg pañski i tylko za to
p³acimy panu – rozdra¿nia³ siê coraz bardziej. – Jesteœ pan tutaj maszyn¹ tak¹ sam¹ jak my
wszyscy, wiêc pan rób tylko to, co do pana nale¿y. Tutaj nie miejsce do rozanieleñ, tutaj...

– Panie Borowiecki! – przerwa³ mu szybko.
– Panie von Horn! S³uchaj pan, kiedy mówiê do pana – zawo³a³ groŸnie, zrzucaj¹c gniew-

nie wielkie album próbek na ziemiê. – Bucholc przyj¹³ pana na moje zarêczenie, znam pañsk¹
rodzinê, pragnê dla pana najlepiej, ale pan jesteœ, jak widzê, chory na dziecinn¹ demagogiê.

– Je¿eli pan tak nazywasz wspó³czucie zwyk³e u ludzi.
– Pan mnie kompromitujesz takimi radami, dawanymi wszystkim, maj¹cym jakie b¹dŸ

pretensje do fabryki. Trzeba by³o zostaæ panu adwokatem, by³byœ siê wtedy móg³ opiekowaæ
nieszczêœliwymi i pokrzywdzonymi, ma siê rozumieæ, za dobr¹ zap³at¹ – dorzuci³ drwi¹co,
bo jego gniewny nastrój przepad³ gdzieœ pod wp³ywem tych dobrych oczów Horna, wpatrzo-
nych w niego. – Zreszt¹, dajmy tej sprawie spokój. Bêdziesz pan d³u¿ej w £odzi, rozpatrzysz
siê w stosunkach, przyjrzysz siê lepiej tym uciœnionym, to pan zrozumiesz, jak trzeba postê-
powaæ. A weŸmiesz pan interes po ojcu, to wtedy przyznasz mi zupe³n¹ racjê.

– Nie, panie, ja w £odzi d³u¿ej nie wytrzymam ani interesu po ojcu nie obejmê.
– Có¿ pan chcesz robiæ? – wykrzykn¹³ zdumiony.
– Jeszcze nie wiem. Przyznajê siê panu szczerze, chocia¿ tak ostro, za ostro pan mówi do

mnie, ale mniejsza z tym, bo wiem, ¿e pan, jako dyrektor takiej wielkiej drukarni, mówiæ ina-
czej nie mo¿e.

– Wiêc pan odchodzisz od nas? Tyle zrozumia³em, ale nie wiem dlaczego?
– Dlatego, ¿e ju¿ wytrzymaæ nie mogê w tym pod³ym chamstwie ³ódzkim. Pan, jako cz³o-

wiek pewnej sfery, rozumie mnie chyba. Dlatego, ¿e ja ca³¹ dusz¹ nienawidzê zarówno fa-
bryk, jak i wszystkich Bucholców, Rozensztejnów, Entów, ca³ej tej ohydnej, przemys³owej
bandy – wybuchn¹³ gwa³townie.

– Ha, ha. ha, pan jesteœ wspania³y „fio³”, nieporównany! – œmia³ siê Borowiecki serdecznie.
– To ju¿ nic wiêcej nie powiem – rzek³ mocno dotkniêty.
– Jak pan chce, a zawsze lepiej g³upstw mówiæ mniej.
– Do widzenia.
– ¯egnam pana. Ha, ha, ha, pan masz zdolnoœci aktorskie!
– Panie Borowiecki – zacz¹³ prawie ze ³zami w oczach Horn, zatrzymuj¹c siê i chcia³ coœ

mówiæ.
– Co?
Horn sk³oni³ g³owê i wyszed³.
– Kapitalny mazgaj – szepn¹³ za nim Borowiecki i tak¿e poszed³ do suszarni.
Owionê³o go suche, rozpalone powietrze.
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Olbrzymie czworoboki z blachy, wype³nione straszliwie rozpalonym i suchym powietrzem,
brzêcza³y niby oddalone grzmoty, wymiotuj¹c nie koñcz¹cy siê pas materia³ów kolorowych,
suchych i sztywnych.

Na niskich sto³ach, na ziemi, na wózkach, które suwa³y siê cicho, le¿a³y ca³e sterty mate-
ria³ów i w tym suchym, jasnym powietrzu sali, której œciany by³y prawie ze szk³a, pali³y siê
przyæmionymi barwami z³ota przykopconego, purpury o fioletowym odcieniu, b³êkitu mary-
narskiego, starego szmaragdu – niby stosy blach metalowych o matowym, martwym blasku.

Robotnicy, w koszulach tylko i boso, z szarymi twarzami, z oczami zagas³ymi i jakby wy-
palonymi t¹ orgi¹ barw, jaka siê tutaj t³oczy³a, poruszali siê cicho i automatycznie, tworzyli
tylko dope³nienie maszyn.

Czasem który patrzy³ przez szyby w œwiat, na £ódŸ, która z tej wysokoœci czwartego piêtra
majaczy³a w mg³ach i dymach poprzecinanych tysi¹cami kominów, dachów, domów, drzew
ogo³oconych z liœci; to znów na drug¹ stronê, na pola, co sz³y w g³¹b horyzontu – na szarobia³e,
brudne, zalane wiosennymi roztopami przestrzenie, majacz¹ce gdzieniegdzie czerwonymi gma-
chami fabryk, które z oddalenia czerwieni³y siê wskroœ mgie³ bolesnym tonem miêsa odartego
ze skóry; na odleg³e linie wiosek ma³ych, przywartych cicho do ziemi, na drogi, co siê wywija-
³y wskroœ pól czarn¹, ciekn¹c¹ b³otem wstêg¹, migaj¹c¹ pomiêdzy rzêdami nagich topoli.

Maszyny hucza³y bezustannie i bezustannie œwista³y transmisje uczepione pod sufitem
i nios¹ce si³ê do innych sal, wszystko siê porusza³o w rytm tych olbrzymich pude³, metalo-
wych suszarñ, które odbiera³y towar mokry z drukarni i wypluwa³y go suchym i sta³y w tej
olbrzymiej, czworok¹tnej sali, pe³nej smutnych barw i smutnego œwiat³a dnia marcowego,
smutnych ludzi, niby kapliczki boga-si³y, rz¹dz¹cego wszechw³adnie.

Borowiecki czu³ siê rozstrojonym i z roztargnieniem ogl¹da³ towar, czy nie jest zbytnio
przesuszony lub spalony.

– G³upi ch³opak – myœla³ o Hornie i chwilami stawa³a mu w pamiêci ta m³oda, szlachetna
twarz i te oczy niebieskie, patrz¹ce na niego z jakimœ niemym ¿alem zawodu i wyrzutu. Czu³
w sobie jakieœ ciemne zaniepokojenie. Niektóre s³owa Horna przychodzi³y mu na myœl, gdy
patrzy³ na te t³umy ludzi w milczeniu pracuj¹cych.

– By³em takim – polecia³ myœl¹ do tamtych dawnych czasów, ale nie da³ siê uj¹æ wspo-
mnieniom w swoje szarpi¹ce szpony, drwi¹cy uœmiech wi³ mu siê po ustach, a oczy œwieci³y
zimno i rozwa¿nie.

– To przesz³o! przesz³o! – myœla³ z jakimœ dziwnym uczuciem pustki, jakby mu ¿al by³o
tamtych czasów, ¿al tych z³udzeñ niepowrotnych, porywów szlachetnych, zszarganych przez
¿ycie – ale to krótko trwa³o i znowu siebie odzyskiwa³; by³ tym, czym by³, dyrektorem dru-
karni Hermana Bucholca, chemikiem, cz³owiekiem zimnym, m¹drym, obojêtnym, gotowym
do wszystkiego, prawdziwym Lodzermenschem, jak go nazwa³ Moryc.

W takim by³ w³aœnie nastroju przechodz¹c przez apreturê, gdy mu jeden z robotników za-
st¹pi³ drogê.

– Czego? – zapyta³ krótko, nie zatrzymuj¹c siê.
– A to nasz majster, pan Pufke, powiedzia³, ¿e od pierwszego kwietnia bêdzie nas piêtna-

stu ludzi mniej robi³o.
– Tak. Ustawi siê nowe maszyny, które tylu ludzi nie potrzebuj¹ do obs³ugi co stare.
Robotnik mi¹³ czapkê w rêku, nie wiedz¹c, co powiedzieæ, i nie œmiej¹c, ale zachêcony,

spojrzeniami, które b³yska³y zza maszyn, zza s¹gów materia³ów, zapyta³ id¹c za nim:
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– A co my bêdziemy robili?
– Poszukacie sobie roboty gdzie indziej. Pozostan¹ tylko ci, którzy dawniej u nas pracuj¹.
– A i my robimy ju¿ po trzy roki.
– Có¿ ja wam poradzê, kiedy maszyna was nie potrzebuje, bo zrobi sama. Zreszt¹, do

pierwszego mo¿e siê jeszcze co zmieni, jeœli bêdziemy powiêkszali blich – odpowiedzia³ spo-
kojnie i wszed³ na windê, która zaraz z nim zapad³a siê w g³êbi œciany.

Robotnicy spogl¹dali na siebie w milczeniu, niepokój œwieci³ im w oczach, niepokój przed
jutrem bez roboty, przed nêdz¹.

– Œcierwy nie maszyny. Psy, psiakrew – szepn¹³ robotnik i kopn¹³ z ca³¹ nienawiœci¹ w bok
jakiejœ maszyny.

– Towar idzie na ziemiê! – krzykn¹³ majster.
Ch³op prêdko nadzia³ czapkê, przygi¹³ siê nieco i ze spokojem automatu odbiera³ barchan

czerwony z maszyny.
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III

W restauracji hotelu „Victoria” by³o pe³no.
Wielkie, niskie pokoje o ciemnych œcianach i ¿ó³tych stiukowych sufitach, udaj¹cych drze-

wo, nape³nia³ ha³aœliwy gwar.
Wejœciowe drzwi z bramy co chwila brzêcza³y mosiê¿nymi prêtami, zabezpieczaj¹cymi szk³o, co

chwila ktoœ wchodzi³ i gin¹³ w mgle dymów i w t³umie ludzi zape³niaj¹cych restauracjê; elektryczne
œwiat³a w sali bufetowej wci¹¿ drga³y spazmatycznie i przygasa³y, a gazowe b¹ki, p³on¹ce równo-
czeœnie, rzuca³y mêtne œwiat³o na zbit¹ oko³o licznych stolików masê ludzi i na bia³e obrusy.

– Kelner, bitte, zahlen18!
– Piwa!
– Kelner, Bier19!
Krzy¿owa³y siê wo³ania razem z g³uchym stukiem kufli.
Garsoni20 w zat³uszczonych frakach, z serwetami podobnymi do œcierek, przesuwali siê we

wszystkich kierunkach, b³yskaj¹c brudnymi gorsami nad g³owami pij¹cych.
Wrzawa podnosi³a siê bezustannie nap³ywaj¹cymi ludŸmi i wykrzykiwaniem:
– „Lodzer Zeitung”! „Kurier Codzienny”! – jakie rzucali ch³opcy krêc¹cy siê pomiêdzy

sto³ami.
– Szczygie³, daj no „Lodzerkê” – zawo³a³ Moryc, siedz¹cy w pokoju bufetowym, pod

oknem, w otoczeniu kilku aktorów, wiecznie przesiaduj¹cych w knajpie – uwa¿acie, co zro-
bi³ wczoraj nasz „fio³”, vel dyrektor.

– Mów: arcyfio³ – wtr¹ci³ szeptem jakiœ zgarbiony stary aktor.
– G³upiœ – odpowiedzia³ mu pierwszy tajemniczym szeptem do ucha. – Otó¿ nasz arcyfio³

wczoraj w antrakcie drugim przyszed³ za kulisy i skoro tylko Niusia zesz³a ze sceny, powiada
jej: „Tak pani gra³a wspaniale, ¿e jak tylko kwiaty bêd¹ trochê tañsze, to kupiê pani bukiet,
chocia¿by za ca³e piêæ rubli!”

– Co powiedzia³? – zapyta³ stary aktor nachylaj¹c siê do ucha s¹siada.
– ¯ebyœ pan poca³owa³ psa w nos.
Wybuchnêli œmiechem.
– Panie Welt, panie Maurycy, czy pan nie jesteœ za cwajkoniak systemem, co?
– Panie Bum-Bum, ja jestem za systemem wyrzucenia pana za drzwi.
– Chcia³em kazaæ daæ...
– Pan lepiej ka¿ blagowaæ za siebie.
– Có¿, kiedy pan mnie wyrêczasz. Panno Ani, koniaczek – zawo³a³ poprawiwszy binokle

i uderzaj¹c w zaciœniêt¹ piêœæ otwart¹ d³oni¹ prawej rêki.
– Pañski przodek, panie Maurycy, mia³ wiêcej wychowania – zacz¹³ znowu Bum-Bum,

stoj¹c na œrodku pokoju z kawa³kiem kie³basy na widelcu.
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– Ja o pañskim tego nie mogê powiedzieæ.
– Warum?21 – rzuci³ ktoœ od s¹siedniego stolika.
– Bo go wcale nie mia³.
– Nie, nie dlatego, tylko ¿e nie bywa³ grzecznym wzglêdem swoich pachciarzy22. Welt to

zna z tradycji domowych.
– Wysortowany dawno dowcip, piêædziesi¹t procent ni¿ej kosztu. Bum-Buma, panowie,

sprzedaje siê przez publiczn¹ licytacjê. Kto da co? – wykrzykn¹³ z³oœliwie Moryc.
– Co on mówi? – zapyta³ znowu stary aktor szeptem, kiwaj¹c równoczeœnie na garsona.
– ¯eœ g³upi! – odpowiedzia³ mu tym samym tonem s¹siad.
– Kto co da za Bum-Buma? Panowie, Bum-Bum siê sprzedaje. Stary jest, brzydki jest,

g³upi jest, zdezelowany jest, ale tanio siê sprzedaje! – wykrzykiwa³ i zamilk³, bo Bum-Bum
stan¹³ i patrzy³ na niego, a po chwili rzek³ krótko:

– Parch! Panno Ani, koniaczek!
Moryc ha³aœliwie stuka³ kuflem i œmia³ siê g³oœno, ale nikt mu nie wtórowa³.
Bum-Bum wypi³ i z pochylon¹ kwadratow¹ twarz¹ koloru szmalcu przekrwionego, z ocza-

mi wypuk³ymi, bladoniebieskimi, przykrytymi binoklami na bardzo szerokiej wst¹¿ce,
z grzywk¹ rzadkich w³osów oblepiaj¹cych mu wysokie kwadratowe czo³o o pomarszczonej,
wymiêtej, chropowatej skórze, z pochylon¹ naprzód figur¹ starego rozpustnika chodzi³ po
ca³ej knajpie, pow³ócz¹c drgaj¹cymi tabetycznie23 nogami, przyczepia³ siê do rozmaitych
grup, gada³ dowcipy, z których sam œmia³ siê najg³oœniej, albo us³yszane kawa³y roznosi³ i po-
wtarza³ z luboœci¹, poprawia³ obu rêkami binokle, wita³ siê prawie ze wszystkimi wchodz¹-
cymi, a przynajmniej po³ow¹, podchodzi³ do bufetu, s³ychaæ by³o bardzo czêsto jego
chrapliwy, roz³a¿¹cy siê g³os:

– Panno Ani, koniaczek – i trzaœniêcie d³oni¹ w piêœæ zaciœniêt¹.
Moryc przebieg³ oczami „Zeitung”, niecierpliwie spogl¹da³ na drzwi. Czeka³ na Borowiec-

kiego. Wsta³ wreszcie, bo zobaczy³ w drugim pokoju znajom¹ twarz.
– Leon, kiedyœ przyjecha³?
– Dzisiaj rano.
– Jak¿e ci poszed³ sezon? – pyta³ siadaj¹c obok niego na zielonej kanapce.
– Œwieeeetnie! – wyci¹gn¹³ nogi na krzese³ku i rozpi¹³ kamizelkê.
– Myœla³em dzisiaj o tobie, a nawet wczoraj z Borowieckim mówiliœmy.
– Borowiecki! ten od Bucholca?
– Tak.
– On wci¹¿ drukuje swoje bojki? S³ysza³em, ¿e ma za³o¿yæ na siebie.
– Dlatego w³aœnie mówiliœmy o tobie.
– I co, we³na?
– Bawe³na!
– Sama?
– Co to mo¿na dzisiaj wiedzieæ.
– Pieni¹dze jest?
– Bêd¹, a tymczasem jest coœ wiêcej, kredyt...
– Do spó³ki z tob¹?
– I z Baumem, znasz Maksa?
– Ojej! W tym wekslu jest feler, jeden ¿yrant niepewny! Borowiecki – doda³ po chwili.
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– Dlaczego?
– Polaczok! – rzuci³ dosyæ pogardliwie i wyci¹gn¹³ siê prawie na kanapce i na krzeœle.
Moryc rozeœmia³ siê weso³o.
– To ty go wcale nie znasz! O nim du¿o siê w £odzi bêdzie mówiæ. Ja w niego, ¿e zrobi

gruby interes, tak wierzê jak w siebie.
– A Baum, có¿ to?
– Baum jest wó³, jemu trzeba daæ siê wyspaæ i wygadaæ, a potem daæ robotê, bêdzie robi³

jak wó³, a zreszt¹ on wcale nie jest g³upi. Ty móg³byœ nam du¿o pomóc i sam du¿o byœ zaro-
bi³. Nam ju¿ dawa³ oferty Krongold.

– IdŸcie do Krongolda, to wielka osoba, on siê zna ze wszystkimi ba³aganami24, które ku-
puj¹ d³ugiego towaru za sto rubli rocznie; to jest wielki reisender25 na Kutno, na Skierniewi-
ce. Zróbcie z nim interes, ja siê nie narzucam! Ja mam co sprzedawaæ, ja mam list przy sobie
Bucholca, on mi chce powierzyæ agenturê swoich towarów na ca³y Wschód, a jakie warunki
mi daje! – i zacz¹³ gor¹czkowo rozpinaæ siê i szukaæ po wszystkich kieszeniach tego listu.

– Wiem o tym, nie szukaj. Borowiecki mi wczoraj mówi³, bo to on poradzi³ ciebie Bu-
cholcowi.

– Borowiecki! Naprawdê? Dlaczego?
– Bo on jest m¹dry i myœli o przysz³oœci.
– I tak sobie, przecie¿ za taki interes móg³by grubo zarobiæ. Ja sam da³bym dwadzieœcia

tysiêcy bares geld26, jak tu siedzê. Co on w tym ma? i do tego my siê prawie nie znamy.
– Co on w tym ma, to on ci sam powie, ale tylko tyle ci powiem, ¿e gotówki nie weŸmie.
– Szlachcic! – szepn¹³ z pewnym drwi¹cym politowaniem Leon i splun¹³ na œrodek

pokoju.
– Nie, on tylko m¹drzejszy od najm¹drzejszych reisenderów i agentów na ca³y Wschód –

odpowiedzia³ Moryc dzwoni¹c no¿em w kufel. – Du¿oœ sprzeda³?
– Za kilkadziesi¹t tysiêcy, kilkanaœcie tysiêcy gotówki, a reszta najlepsze weksle, bo na

cztery miesi¹ce z ¿yrem Safonowa! Jedwabny interes – uderzy³ Moryca w kolano z zadowo-
lenia. – Mam i dla ciebie obstalunek. Widzisz, co to przyjaŸñ.

– Na ile?
– Razem ze trzy tysi¹ce rubli.
– D³ugi czy krótki towar?
– Krótki.
– Weksel czy nachname27?
– Nachname. Zaraz ci dam zamówienie – zacz¹³ przewracaæ w olbrzymim, zamykanym na

klucz pugilaresie.
– Co ci mam daæ?
– Je¿eli gotówka, to wystarczy jeden procent, po przyjacielsku.
– Gotówki teraz potrzebujê na gwa³t, mam wyp³aty, ale w ci¹gu tygodnia zap³acê.
– Dobrze. Masz zamówienie. Wiesz, w Bia³ymstoku spotka³em £uszczewskiego, przyje-

chaliœmy razem do £odzi.
– Gdzie ten hrabia jedzie?
– Przyjecha³ do £odzi robiæ interes.
– On! Ma widaæ za du¿o; trzeba siê z nim zobaczyæ.
– Nic nie ma, przyjecha³ siê dorobiæ czego.
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– Jak to nic nie ma, przecie¿ jeŸdziliœmy ca³¹ band¹ z Rygi jeszcze do jego maj¹tków. By³
pan na gruby sposób! I nic mu ju¿ nie zosta³o?

– Zosta³o! trochê gumy z powozów na kalosze! Ha, ha, ha, kapitalny witz28 – uderzy³ go
w kolano.

– Có¿ zrobi³ z maj¹tkiem? Liczyli go lekko na dwieœcie tysiêcy.
– A on teraz liczy sam, ¿e ma ze sto tysiêcy d³ugów, a to skromny cz³owiek.
– Mniejsza z nim. Napijesz siê?
– Warto by przed teatrem.
– Kelner, koniak, kawior, befsztyk po tatarsku, porter oryginalny, gallopp!
– Bum-Bum, chodŸ no pan do nas! – krzykn¹³ Leon.
– Jak siê pan ma, jak¿e zdróweczko, jak¿e interesiki! – wykrzykiwa³, œciskaj¹c mu rêkê.
– Dziêkujê, bardzo dobrze. Przywioz³em dla pana umyœlnie z Odessy coœ – wyj¹³ z pugi-

laresu rysunek pornograficzny i poda³.
Bum-Bum poprawi³ obu rêkami binokle, wzi¹³ rysunek i zanurzy³ siê w nim ca³y z lubo-

œci¹. Twarz mu poczerwienia³a, mlaska³ jêzykiem, oblizywa³ swoje sine, opadniête wargi,
trz¹s³ siê ca³y z zadowolenia.

– Cudowne, cudowne. Niebywa³e! – wykrzykiwa³ i powlók³ siê pokazywaæ wszystkim.
– Œwinia – mrukn¹³ Moryc niechêtnie.
– Lubi dobre rzeczy, a ¿e jest znawc¹...
– Nie pozna³eœ znowu kogo? – zapyta³ nieco ironicznie.
– Czekaj!... – trzaska³ w palce, potem w kolano Moryca, uœmiechn¹³ siê i z pugilaresu,

spomiêdzy rachunków i not, wydoby³ fotografiê kobiety.
– Co? £adna maszyna? – mówi³ z najwy¿szym zadowoleniem, przymru¿aj¹c oczy.
– Tak.
– Prawda! Ja zaraz pomyœla³, ¿e bêdzie ci siê podobaæ. To Francuzeczka, a!
– Wygl¹da na Holenderkê, ale krowê.
– Kaine29 gadanie. To droga sztuka, stówka za nic.
– Da³bym piêæ za wyrzucenie jej za drzwi.
– Ty zawsze jesteœ... no, ju¿ nie powiem.
– A ty masz reisenderowskie gusta, sk¹d takie bydlê, gdzieœ pozna³?
– W Ni¿nim ja sobie pokuti³ niemno¿eczko30 z kupcami, to oni mówi¹ w koñcu: „ChodŸ,

pan Lew, w café concert!” Poszli. Nu, wódka, koniak, szampañskie pili prawie z beczki, a po-
tem s³uchali œpiewu, ona œpiewaczka – ¿e...

– Zaczekaj, w tej chwili przyjdê! – przerwa³ Moryc, zerwa³ i podszed³ do têgiego Niemca,
który wszed³ do restauracji i rozgl¹da³ siê po sali.

– Gut Morgen, panie Müller!
– Morgen! Jak siê pan ma, panie... – odpowiedzia³ niedbale i rozgl¹da³ siê dalej.
– Pan szuka kogo? mo¿e ja bêdê móg³ pana objaœniæ – nastrêcza³ siê natarczywie Moryc.
– Szukam pana Borowiecki, tylko po to wszed³em.
– Bêdzie zaraz, bo ja w³aœnie czekam na niego. Mo¿e pan pozwoli do stolika. To mój ko-

lega, Leon Cohn! – rekomendowa³.
– Müller! – rzuci³ z pewn¹ dum¹ i przysiad³ siê.
– Kto by nie wiedzia³ o tym! ka¿de dziecko w £odzi wie takie nazwisko! – mówi³ prêdko

Leon, spiesznie siê zapinaj¹c i robi¹c miejsce na kanapie.
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Müller uœmiechn¹³ siê pob³a¿liwie i patrza³ ku drzwiom, bo wszed³ Borowiecki w towa-
rzystwie, ale zobaczywszy go, towarzyszy zostawi³ przy drzwiach i z kapeluszem w rêku
szed³ do tego królika bawe³nianego, po którego wejœciu przyciszy³o siê w knajpie i wszyscy
œledzili go z nienawiœci¹, zazdroœci¹ i dum¹.

– Prawie czeka³em na pana – zacz¹³ Müller. – Mam do pana interes.
Skin¹³ g³ow¹ Morycowi i Leonowi, uœmiechn¹³ siê do pozosta³ych, obj¹³ rêk¹ w pas Boro-

wieckiego i wyprowadzi³ z knajpy.
– Telefonowa³em do fabryki, ale mi odpowiedziano, ¿e pan dzisiaj wyszed³ wczeœniej.
– ¯a³ujê teraz bardzo – rzek³ uprzejmie.
– Pisa³em nawet do pana, sam pisa³em – doda³ mocniej, z wielk¹ pewnoœci¹, chocia¿ na

pewno wiedziano w mieœcie, ¿e umia³ zaledwie siê podpisaæ.
– Nie odebra³em listu, bo zupe³nie nie wstêpowa³em do mieszkania.
– Pisa³em o tym, com ju¿ kiedyœ wspomina³. Ja jestem prosty cz³owiek, panie von Boro-

wiecki, to ja powiem raz jeszcze i prosto: dam panu tysi¹c rubli wiêcej, wst¹p pan do mojego
interesu.

– Bucholc da³by mi dwa tysi¹ce wiêcej, abym tylko zosta³ – szepn¹³ zimno.
– Dam panu trzy, no, dam panu cztery! s³yszysz pan, cztery tysi¹ce rubli wiêcej, to jest

ca³e czternaœcie tysiêcy rocznie, ³adny grosz!
– Bardzo panu dziêkujê, ale nie mogê przyj¹æ tak wspania³ej propozycji.
– Zostajesz pan u Bucholca? – zapyta³ prêdko.
– Nie. Powiem otwarcie, dlaczego nie przyjmujê pañskiej oferty ani nie zostajê w firmie –

zak³adam sam fabrykê.
Müller przystan¹³, odsun¹³ siê nieco, popatrzy³ i ciszej, z pewnym jakby szacunkiem za-

pyta³:
– Bawe³na?
– Nie powiem nic prócz tego, ¿e ¿adnej konkurencji panu nie zrobiê.
– Mnie jest ganz-pommade31 wszystkie konkurencje – wykrzykn¹³ uderzaj¹c siê po kie-

szeni. – Co mi pan mo¿e zrobiæ, co mi kto mo¿e zrobiæ? Kto co zrobi milionom?
Borowiecki nic siê nie odezwa³, tylko uœmiechn¹³ siê, zapatrzony przed siebie.
– Co to bêdzie za towar? – zacz¹³ Müller, znowu ujmuj¹c go niemieckim obyczajem wpó³.
Spacerowali tak po asfaltowym, powybijanym chodniku, prowadz¹cym przez podwórze

hotelowe do gmachu teatralnego, stoj¹cego w g³êbi, oœwietlonego wielk¹ latarni¹ elektryczn¹.
T³umy ludzi sz³y do teatru.
Powóz za powozem zaje¿d¿a³ przed hotelow¹ bramê i wyrzuca³ ciê¿kich i przewa¿nie opa-

s³ych mê¿czyzn i bardzo wystrojone kobiety, które pootulane sz³y pod parasolami tym chodni-
kiem oœlizg³ym od wilgoci, bo chocia¿ deszcz usta³ ju¿, ale gêsta lepka mg³a opada³a na ziemiê.

– Pan mi siê podoba, panie von Borowiecki – mówi³ Müller nie doczekawszy siê odpo-
wiedzi – tak mi siê pan podoba, ¿e jak tylko pan zrobi klapê, to zawsze znajdzie pan u mnie
miejsce na jakie parê tysiêcy rubli.

– Teraz da³by mi pan wiêcej?
– No, bo teraz pan jesteœ dla mnie wiêcej wart.
– Dziêkujê za szczeroœæ – uœmiechn¹³ siê ironicznie.
– Ale ja pana nie chcia³em obraziæ, ja mówiê tak, jak myœlê – usprawiedliwia³ siê gor¹co,

dojrzawszy ten uœmiech.



24

– Wierzê. Skoro zrobiê klapê raz, to tylko dlatego, ¿eby drugi raz jej nie zrobiæ.
– Pan jesteœ g³owa, panie von Borowiecki, pan ani siê ogromnie podoba. My razem mogli-

byœmy robiæ dobre interesy.
– Có¿, kiedy musimy je robiæ osobno – zaœmia³ siê k³aniaj¹c nisko jakimœ damom prze-

chodz¹cym.
– £adne kobiety te Polki, ale moja Mada te¿ ³adna.
– Bardzo ³adna – powiedzia³ powa¿nie, podnosz¹c na niego oczy.
– Ja mam myœl! ja j¹ panu kiedy indziej powiem – zawo³a³ tajemniczo. – Masz pan miej-

sce w teatrze?
– Mam krzes³o, przys³ali mi dwa tygodnie temu.
– Nas tylko troje bêdzie w lo¿y.
– S¹ i panie?
– One ju¿ w teatrze, a ja umyœlnie zosta³em, aby siê widzieæ z panem, no i na nic moje

plany. Do widzenia, pan zajrzy do lo¿y?
– Z pewnoœci¹, bêdzie to dla mnie bardzo przyjemnym obowi¹zkiem.
Müller znikn¹³ w drzwiach teatru, a on powróci³ do restauracji. Nie zasta³ ju¿ Moryca, któ-

ry przez garsona kaza³ powiedzieæ, ¿e czeka w teatrze.
W bufecie, gdzie poszed³ napiæ siê wódki, bo czu³ siê dziwnie zdenerwowanym, nie by³o

prawie nikogo prócz Bum-Buma, który przys³oniêty gazet¹ drzema³ w k¹cie.
– Bum, nie idziesz pan do teatru?
– Te, po co mi to. Bawe³nê ogl¹daæ, przecie¿ ich znam. Pan idzie?
– A zaraz.
Jako¿ i wyszed³, odnalaz³ swoje miejsce w pierwszym rzêdzie obok Moryca i Leona, któ-

ry zawziêcie k³ania³ siê i lornetowa³ jakieœ blondynki, siedz¹ce na pierwszym piêtrze.
– Krasawica pierwszy sort ta moja blondynka, patrz, Moryc.
– Znasz j¹ bli¿ej?
– Czy ja j¹ znam bli¿ej? Ha, ha, ha, ja j¹ znam bardzo bli¿ej! Poznaj mnie z Borowieckim.
Moryc ich poznajomi³ zaraz.
Leon chcia³ coœ mówiæ, ju¿ nawet klepn¹³ w kolano Moryca, ale Borowiecki wsta³ i od-

wrócony twarz¹ do sali zape³nionej góry do do³u najlepsz¹, na jak¹ tylko by³o staæ £ódŸ,
publicznoœci¹, przygl¹da³ siê uwa¿nie, co chwila k³aniaj¹c siê to lo¿om, to krzes³om nies³y-
chanie dystyngowanym ruchem g³owy.

Sta³ spokojnie pod ogniem lornetek i spojrzeñ, jakie w niego uderza³y ze wszystkich stron
teatru, który wrza³ niby ul œwie¿o osadzonym rojem.

Jego wysoka, rozroœniêta, bardzo zgrabna postaæ rysowa³a siê wykwintn¹ sylwetk¹.
Piêkna twarz, o bardzo typowym, wydelikaconym rysunku, ozdobiona przeœlicznymi w¹-

sami starannie utrzymywanymi i usta o spodniej wardze silnie wysuniêtej, i pewna niedba³oœæ
w ruchach i spojrzeniach czyni³y go typem d¿entelmena.

Nikt nie móg³by by³ z jego powierzchownoœci wykwintnej poznaæ, ¿e ma przed sob¹ cz³o-
wieka, który jako chemik fabryczny, jako kolorysta by³ niezrównanym w swojej specjalnoœci;
– cz³owieka, o którego toczy³y siê wojny pomiêdzy fabrykami bawe³nianymi, aby go zdobyæ
dla siebie; by³ takim, który w tym dziale fabrykacji robi³ przewroty.

Szare, z niebieskawym odcieniem oczy, twarz sucha, brwi prawie ciemne, czo³o twardo
modelowane – nadawa³y mu coœ drapie¿nego.
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Czuæ by³o w nim siln¹ wolê i nieugiêtoœæ.
Patrzy³ dosyæ wynioœle na teatr zalany œwiat³em i na tê barwn¹, b³yszcz¹c¹ brylantami pu-

blicznoœæ.
Lo¿e podobne by³y do ¿ardinierek32 wybitych wiœniowym aksamitem, na którego tle niby

kwiaty siedzia³y strojne kobiety, skrz¹ce siê drogimi kamieniami.
– Karol, ile mo¿e byæ dzisiaj milionów w teatrze? – zapyta³ cicho Moryc.
– Bêdzie ze dwieœcie – odpowiedzia³ tak samo, z wolna ogarniaj¹c znane twarze mi-

lionerów.
– Tu rzeczywiœcie pachnie milionami – wtr¹ci³ Leon wci¹gaj¹c w siebie powietrze przesy-

cone zapachem perfum, kwiatów œwie¿ych i b³ota przyniesionego z ulicy.
– Cebul¹ i kartoflami przede wszystkim – szepn¹³ pogardliwie Borowiecki i k³ania³ siê

z bardzo s³odkim uœmiechem do jednej z ló¿ parterowych, przy samej scenie, wspaniale piêk-
nej ¯ydówce w czarnej jedwabnej sukni decolt’e z której wychyla³y siê olœniewaj¹ce bia³o-
œci¹, przepysznie uformowane ramiona i szyja okrêcona w sznur brylantów. Brylanty
po³yskiwa³y nad skroniami, w grzebykach upinaj¹cych czarne puszyste w³osy, zaczesane
mod¹ cesarstwa – na uszy, w których równie¿ skrzy³y siê brylanty zadziwiaj¹cej wielkoœci,
brylanty lœni³y siê u gorsu, w agrafie spinaj¹cej stanik i po³yskiwa³y w bransoletkach okrêca-
j¹cych rêce obci¹gniête w czarne rêkawiczki. Wielkie, pod³u¿ne oczy fio³kowe, niby najwspa-
nialsze szafiry, pali³y siê ostro. Twarz mia³a o gor¹cym tonie lekko oliwkowym, przesyconym
nieco karminem krwi, czo³o niskie, brwi silnie zarysowane, nos prosty i cienki i dosyæ du¿e
pe³ne usta.

Spogl¹da³a z pewnym uporem na Borowieckiego, nie zwa¿aj¹c, ¿e j¹ lornetowano ze
wszystkich ló¿, czasami rzuca³a nieznaczne spojrzenia na siedz¹cego trochê w g³êbi lo¿y
mê¿a, starca o wybitnie semickim typie, który z opuszczon¹ g³ow¹ na piersi siedzia³ zatopio-
ny w rozmyœlaniach, chwilami budzi³ siê, rzuca³ przenikliwe spojrzenia spod z³otych okula-
rów na salê, obci¹ga³ na wydatnym brzuchu kamizelkê i szepta³ ¿onie:

 – Lucy, czemu siê ty tak wystawiasz?
Udawa³a, ¿e nie s³yszy, i przegl¹da³a dalej lo¿e i krzes³a zapchane publicznoœci¹ o typach

przewa¿nie semickich i germañskich albo patrzy³a w Borowieckiego, który chwilami odczu-
wa³ te spojrzenia, bo siê odwraca³ do niej twarz¹, ale sta³ zimny na pozór i obojêtny.

– £adny kawa³ek kobiety z tej Zukerowej – szepn¹³ Leon do Borowieckiego, bo chcia³
zacz¹æ rozmowê, aby siê dowiedzieæ bli¿szych szczegó³ów o swojej agenturze.

– Uwa¿asz pan?... – odpowiedzia³ ch³odno tamten.
– Ja bo widzê. Patrz pan, jej biust, ja to najlepiej lubiê w kobiecie, a ona ma biust fronto-

wy, jak aksamit, ha, ha, ha.
– Z czego siê œmiejesz? – pyta³ ciekawie Moryc.
– Zrobi³em pyszny witz – i powtarza³ go Morycowi ze œmiechem.
Umilkli, bo kurtyna siê podnios³a, wszystkie oczy utonê³y w scenie, tylko Zukerowa zza

wachlarza patrzy³a w Karola, który zdawa³ siê tego nie spostrzegaæ, co j¹ tak widocznie iry-
towa³o, ¿e po kilka razy sk³ada³a wachlarz i uderza³a nim w parapet jakby od niechcenia.

Uœmiecha³ siê nieznacznie, rzuca³ na ni¹ krótkie spojrzenia i patrzy³ dalej z uwag¹ wielk¹
na scenê, gdzie amatorzy i amatorki parodiowali prawdziwych aktorów i sztukê.

By³o to bowiem przedstawienie na cel dobroczynny, z³o¿one z dwóch komedyjek, œpiewu
solowego, gry na skrzypcach i fortepianie i ¿ywych obrazów na zakoñczenie.
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W antrakcie Borowiecki wsta³, aby iœæ do lo¿y Müllerów, zatrzyma³ go Cohn.
– Panie Borowiecki, ja chcia³em z panem pomówiæ.
– Mo¿e po teatrze, bo jak pan widzi, teraz nie mam czasu – szepn¹³ i poszed³.
– On jest wielki pan, teraz nie ma czasu.
– Ma racjê, tutaj wcale nie miejsce do interesów.
– Moryc, tyœ zg³upia³ do reszty, co ty wygadujesz, dla interesów jest wszêdzie miejsce,

tylko ten von Borowiecki to wielki ksi¹¿ê od Bucholca i Spó³ki, wielka osoba!
Borowiecki tymczasem wszed³ do lo¿y Müllerów, stary wyszed³, aby mu zrobiæ miejsce,

bo ju¿ tam na czwartego siedzia³ jakiœ niski, gruby Niemiec.
Przywita³ siê z matk¹ drzemi¹c¹ w g³êbi lo¿y i z córk¹, która podnios³a siê niemal na jego

wejœcie.
– Störch.
– Borowiecki.
Skrzy¿owa³y siê nazwiska i d³onie.
Karol usiad³.
– Jak siê pani bawi? – zapyta³, aby coœ powiedzieæ.
– Doskonale, wybornie! – wykrzyknê³a i jej okr¹g³a ró¿owa twarz, podobna do m³odej

rzodkiewki œwie¿o obmytej, rozb³ys³a silniejszymi rumieñcami, co tym mocniej odbija³y przy
jasnozielonej sukni.

Podnios³a chusteczkê do twarzy, aby przys³oniæ rumieñce, bo siê ich wstydzi³a.
Matka zarzuci³a jej na ramiona wspania³y koronkowy szal, bo przeci¹g od drzwi otwar-

tych przewiewa³ po teatrze, i drzema³a dalej.
– A pan? – zapyta³a po chwili, podnosz¹c na niego niebieskie, zupe³nie porcelanowe oczy,

o jasnych z³otawych obrze¿ach rzês, i w tej chwili z rozchylonymi nieco, bladymi ustami
dziecka, z twarzyczk¹ podniesion¹ podobn¹ by³a do œwie¿o upieczonej bu³ki.

– Powiem to samo: wybornie, doskonale, albo: doskonale, wybornie.
– Dobrze graj¹, prawda?
– Tak, po amatorsku. Myœla³em, ¿e pani weŸmie udzia³ w przedstawieniu.
– Ja bardzo pragnê³am, ale kiedy mnie nikt nie zaprosi³ – mówi³a szczerze, z wielk¹ przy-

kroœci¹.
– Projekt ten istnia³, ale nie miano odwagi, bano siê odmowy, zreszt¹, do domu pañstwa

wstêp tak trudny jakby na dwór królewski.
– Ja, ja to samo mówi³ pannie Mada – wtr¹ci³ Störch.
– To pan winien, przecie¿ pan bywa u nas, trzeba by³o mi powiedzieæ.
– Nie mia³em czasu i zapomnia³em – t³umaczy³ siê prosto.
Zapanowa³o milczenie.
Störch odkas³ywa³, nachyla³ siê ju¿, aby zacz¹æ rozmowê, ale i cofa³ siê widz¹c, ¿e Boro-

wiecki znudzonym wzrokiem w³óczy po teatrze, a Mada by³a jakaœ pomieszana, bo chcia³a
du¿o mówiæ, a teraz, gdy ten Borowiecki siedzi obok niej, gdy lo¿e ze specjalnym zaintere-
sowaniem lornetuj¹ ich, nie wie, co mówiæ, wreszcie zaczê³a.

– Pan bêdzie w naszej firmie?
– Niestety, musia³em ojcu pani odmówiæ.
– A papa tak liczy³ na pana.
– Ja sam bardzo ¿a³ujê.
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– Myœla³am, ¿e we czwartek pan u nas bêdzie, bo mam pewn¹ proœbê.
– Mogê¿ j¹ zaraz wys³uchaæ?
Pochyli³ g³owê ku niej i spogl¹da³ do lo¿y Zukerów.
Lucy wachlowa³a siê gwa³townie i widocznie poza wachlarzem k³óci³a siê z mê¿em, który

raz po raz obci¹ga³ kamizelkê na brzuchu i wyprostowywa³ siê na krzeœle.
– Chcia³am prosiæ, aby mi pan wskaza³ niektóre polskie ksi¹¿ki do czytania. Mówi³am to

ju¿ papie, ale powiedzia³ mi, ¿e jestem g³upia i powinnam siê zaj¹æ domem i gospodarstwem.
– Ja, ja, fater tak powiedziala – szepn¹³ znowu Störch cofaj¹c siê nieco w ty³ z krzes³em,

bo go Borowiecki uderzy³ oczami.
– Dlaczego pani chce tego; po co to pani? – zapyta³ dosyæ twardo.
– A bo chcê – odpar³a rezolutnie – chcê i proszê o informacjê.
– Brat musi mieæ przecie¿ w tym nowym pa³acyku i bibliotekê.
Zaœmia³a siê bardzo serdecznie i bardzo cichutko.
– Co pani widzi œmiesznego w moim przypuszczeniu?
– Ale, bo Wilhelm tak nie lubi ksi¹¿ek, ¿e kiedyœ pogniewa³ siê na mnie i gdy by³am

z mam¹ w mieœcie, spali³ mi wszystkie moje ksi¹¿ki.
– Ja, ja, Wilhelm nie lubi ksi¹¿ek, on jest dobry bursz33.
Borowiecki popatrzy³ zimno na Störcha i rzek³:
– Dobrze, przyœlê pani jutro spis tytu³ów.
– A jeœlibym ja pragnê³a mieæ ten spis zaraz, natychmiast?
– To natychmiast mogê kilka tytu³ów napisaæ, a resztê jutro.
– Pan jest dobry ch³opak – powiedzia³a weso³o, ale ujrzawszy, ¿e usta mu drgnê³y uœmie-

chem ironii, rozczerwieni³a siê jak piwonia.
Napisa³ na bilecie wizytowym, opatrzonym w herby, po¿egna³ siê i wyszed³.
W korytarzu spotka³ siê ze starym Szaj¹ Mendelsohnem, prawdziwym królem bawe³nia-

nym, którego nazywano krótko – Szaja.
By³ to wysoki, chudy ¯yd, o wielkiej bia³ej, iœcie patriarchalnej brodzie, ubrany w d³ugi,

zwyk³y cha³at, który mu siê t³uk³ po piêtach.
Szaja zawsze bywa³ tam, gdzie przypuszcza³, i¿ bêdzie Bucholc, jego najwiêkszy wspó³-

zawodnik w królestwie bawe³nianym, najwiêkszy fabrykant ³ódzki i do tego osobisty nieprzy-
jaciel.

Zagrodzi³ drogê Borowieckiemu, który, uchylaj¹c kapelusza, chcia³ przejœæ dalej.
– Witam pana. Nie ma dzisiaj Hermana, dlaczego? – zapyta³ ohydn¹ polszczyzn¹.
– Nie wiem – odpar³ krótko, bo nie cierpia³ Szai, jak go nie cierpia³a ca³a nie¿ydowska £ódŸ.
– ¯egnam pana – rzuci³ sucho i pogardliwie Szaja.
Borowiecki nic nie odpowiedzia³ i poszed³ na pierwsze piêtro, do jednej z ló¿, w której

by³ ca³y bukiet kobiet, pomiêdzy nimi zasta³ Moryca i Horna.
W lo¿y by³o nadzwyczaj weso³o i bardzo ciasno.
– Nasza ma³a œlicznie gra, prawda, panie Borowiecki?
– Tak, i bardzo ¿a³ujê, ¿e nie zaopatrzy³em siê w bukiet.
– My go mamy, podadz¹ jej po drugiej sztuce.
– ¯e jest ciasno beze mnie i weso³o beze mnie, ¿e panie maj¹ ju¿ asystê – wychodzê.
– Zostañ pan z nami, bêdzie jeszcze weselej – prosi³a go jedna z kobiet, w liliowej sukni,

z liliow¹ twarz¹ i z liliowymi oczami.
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– Weselej to pewnie nie, ale ¿e ciaœniej, to z pewnoœci¹ – zawo³a³ Moryc.
– To wyjdŸ, bêdzie zaraz wiêcej miejsca.
– ¯ebym móg³ iœæ do lo¿y Müllerów, to bym wyszed³.
– Mogê ci to u³atwiæ.
– Ja wychodzê i zaraz zrobi siê wiêcej miejsca – zawo³a³ Horn, ale pochwyciwszy prosz¹-

ce spojrzenie m³odej dziewczyny, siedz¹cej na froncie lo¿y, pozosta³.
– Wie pani, panno Mario, ile siê taksuje panna Müller? Piêædziesi¹t tysiêcy rubli rocznie!
– Mocna panna! Ja bym siê puœci³ na ten interes – szepn¹³ Moryc.
– Przysuñ siê pan bli¿ej, to coœ opowiem – szepnê³a liliowa i pochyli³a nisko g³owê, tak

¿e jej ciemne, puszyste w³osy dotyka³y skroni nachylonego do niej Borowieckiego. Zas³oni³a
siê wachlarzem i szepta³a mu d³ugo do ucha.

– Nie spiskujcie! – zawo³a³a najstarsza w lo¿y, zupe³nie w stylu barocco, piêkna, czterdziesto-
kilkuletnia kobieta, o cerze olœniewaj¹cej, siwych zupe³nie w³osach nadzwyczaj obfitych, czarnych
oczach i brwiach i o majestatycznej, imponuj¹cej postaci, która przewodniczy³a ca³ej lo¿y.

– Pani Stefania opowiada³a mi ciekawe szczegó³y o tej nowej baronowej.
– No, nie powtórzy³aby tego przy wszystkich – szepnê³a barokowa.
– Panna Mada Müller raczy nas lornetowaæ, o!
– Wygl¹da dzisiaj jak m³oda, t³uœciutka, oskubana, z piórek gêœ, okrêcona w naæ pietruszki.
– Pani Stefania udaje dzisiaj z³oœliw¹ – szepn¹³ Horn.
– Albo tamta, Szajówna, ca³y magazyn jubilerski ma na sobie.
– Przecie¿ staæ j¹ nawet na dwa sklepy jubilerskie – wtr¹ci³ Moryc, wpakowa³ binokle na

nos i patrzy³ na dó³, w lo¿ê Mendelsohnów, gdzie siedzia³a z ojcem jego najm³odsza córka,
ubrana z nies³ychanym przepychem, z jak¹œ drug¹ pann¹.

– Która¿ kulawa?
– Ró¿a, ta po lewej stronie, ruda.
– Wczoraj by³a u mnie w sklepie, przerzuci³a wszystko, nic nie kupi³a i posz³a, ale mia-

³am czas siê jej przyjrzeæ, jest zupe³nie brzydka – mówi³a pani Stefania.
– Ona jest przeœliczn¹, ona jest anio³, co to anio³, ona jest cztery albo piêtnaœcie anio³ów –

wykrzykiwa³ Moryc przedrzeŸniaj¹c starego Szajê.
– Do widzenia paniom, chodŸ, Moryc, pan Horn zostanie przy paniach.
– Mo¿e panowie przyjd¹ do nas na herbatê po teatrze? – prosi³a wszystkich liliowa, pa-

trz¹c na Borowieckiego.
– Dziêkujê bardzo, ale przyjdê jutro, dzisiaj nie mogê.
– Czy jesteœ pan zamówiony do Müllerów? – szepnê³a trochê cierpko.
– Do Grand Hotelu. Dzisiaj sobota, przyje¿d¿a Kurowski, jak zwykle, a ja mam z nim do

obgadania nies³ychanie wa¿ne rzeczy.
– To za³atw siê pan z nim w teatrze, musi przecie¿ byæ.
– On przecie¿ nie bywa w teatrze, nie zna go pani?
Uk³oni³ siê i wyszed³, przeprowadzany dziwnym spojrzeniem pani Stefanii.
Akt dosyæ dawno siê ju¿ ci¹gn¹³, wiêc przesuwa³ siê do swojego miejsca i siad³, ale nie

s³ucha³, bo naoko³o szeptano coœ nader tajemniczo.
Zdziwi³ wszystkich fakt, ¿e w czasie sztuki wywo³ano z lo¿y Knolla, ziêcia Bucholca, któ-

ry siedzia³ samotnie w lo¿y na wprost Zukerów, a potem, ¿e wyniós³ siê z teatru cichaczem
Grosglik, najwiêkszy bankier ³ódzki.
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Przynieœli mu depeszê, z któr¹ polecia³ do Szai.
Szczegó³y te, podawane sobie szeptem, oblecia³y niby b³yskawica teatr wzbudzi³y jakiœ

ciemny, niewyt³umaczony niepokój w przedstawicielach ró¿nych firm.
– Co siê sta³o? – zapytywano, nie znajduj¹c odpowiedzi na razie.
Kobiety s³ucha³y sztuki, ale wiêkszoœæ mê¿czyzn z parteru i z ló¿ przypatrywa³a siê z nie-

pokojem królom i królikom ³ódzkim.
Mendelsohn siedzia³ zgarbiony, z okularami na czole, g³adzi³ chwilami brodê wspania³ym

ruchem i szczerze zdawa³ siê byæ poch³oniêty przedstawieniem.
Knoll, wszechpotê¿ny Knoll, ziêæ i nastêpca Bucholca, tak¿e s³ucha³ z uwag¹.
Müller istotnie musia³ nie wiedzieæ o niczym, bo œmia³ siê na ca³e gard³o z dowcipów

mówionych na scenie, œmia³ siê tak szczerze, ¿e chwilami Mada szepta³a cicho:
– Papo, tak nie mo¿na.
– Zap³aci³em, to siê bawiê – rzuca³ jej w odpowiedzi i istotnie bawi³ siê zupe³nie.
Zuker znikn¹³, w lo¿y siedzia³a samotnie Lucy i znowu patrzy³a na Borowieckiego.
Mniejsi potentaci i przedstawiciele takich firm, jak: Ende-Griszpan, Wolkman, Bauvecel,

Fitze, Bibersztein, Pinczowski, Prusak, Stojowsky, krêcili siê na swoich miejscach coraz nie-
spokojniej, szepty przelatywa³y z koñca w koniec teatru, co chwila ktoœ siê wysuwa³ i nie
powraca³.

Oczy bada³y naoko³o, na ustach tkwi³y zapytania, niepokój wszystkimi ow³ada³ coraz sil-
niejszy.

A nikt nie umia³ sobie wyt³umaczyæ dlaczego, chocia¿ wszyscy byli pewni, ¿e siê coœ sta-
³o wa¿nego.

Z wolna to zdenerwowanie udziela³o siê tym nawet, którzy nie obawiali siê ¿adnych z³ych
wieœci.

Wszyscy poczuli to dr¿enie ³ódzkiego gruntu, tak czêsto w ostatnich czasach nawiedzane-
go kataklizmem.

Tylko góra, tanie miejsca, nic nie odczuwa³a, bawi³a siê wci¹¿ wybornie, wybucha³a œmie-
chem, bi³a oklaski, wo³a³a brawo.

Œmiech jakby fal¹ bucha³ z drugiego piêtra i rozpryskiwa³ siê kaskad¹ dŸwiêków na parter
i na lo¿e, na te wszystkie g³owy i dusze tak nagle zaniepokojone, na te miliony, rozparte na
aksamicie, ubrylantowane, pyszne sw¹ w³adz¹ i wielkoœci¹.

Ze wszystkich ló¿ tylko lo¿a znajomych Borowieckiego pañ bra³a udzia³ w zabawie i ba-
wi³a siê doskonale.

Potworzy³y siê pewne rafy na tym ruchomym morzu, które siedzia³y spokojnie, wpatrzone
w scenê: by³y to rodziny przewa¿nie polskie, których nic nie mog³o zaniepokoiæ, bo nic nie
mia³y do stracenia.

– To bawe³na – szepn¹³ Leon do Borowieckiego. – Patrz pan, we³na i inni siedz¹ prawie
spokojnie, s¹ tylko ciekawi. Ja siê na tym znam.

– Frumkin w Bia³ymstoku, Lichaczew w Rostowie, A³pasow w Odessie – klapa! – szepn¹³
Moryc, który sk¹dciœ dowiedzia³ siê tego.

Wszyscy trzej byli to kupcy en gros34, jedni z najwiêkszych odbiorców ³ódzkich.
– Na ile £ódŸ zaanga¿owana? – pyta³ Borowiecki.
Moryc znowu wyszed³ i powróci³ po kilku minutach, by³ znacznie bledszy, usta mia³ skrzy-

wione, oczy œwieci³y dziwnie; nie móg³ ze wzruszenia trafiæ z binoklami na nos.
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– Jest jeszcze jeden: Rogopu³o w Odessie. Murowane firmy, same murowane!
– Wysoko le¿¹?
– £ódŸ traci ze dwa miliony! – szepn¹³ bardzo powa¿nie i usi³owa³ w³o¿yæ binokle.
– Nie mo¿e byæ – wykrzykn¹³ prawie g³oœno Borowiecki, zrywaj¹c siê z miejsca, a¿ pu-

blicznoœæ siedz¹ca za nim zaczê³a stukaæ i sykaæ, ¿eby nie zas³ania³ sceny sob¹.
– Kto ci powiedzia³?
– Landau, a jak Landau mówi, to Landau wie.
– Kto traci?
– Wszyscy po trochu, a Kessler, Bucholc, Müller – najwiêcej.
– Ale ¿eby ich nie podeprzeæ, pozwoliæ na tak¹ klapê.
– Rogopu³o uciek³, Lichaczew umar³, zapi³ siê z rozpaczy.
– A Frumkin i A³pasow?
– Nic nie wiem, mówi³em tyle, co by³o w depeszy.
Ju¿ teraz te wszystkie wieœci rozla³y siê po teatrze, wszyscy wiedzieli o klêsce.
Co chwila widaæ by³o, jak ta wiadomoœæ niby bomba wybucha w innej stronie teatru.
Twarze siê podnosi³y w górê, oczy b³yska³y, s³owa jakieœ ostre dŸwiêcza³y w powietrzu,

krzes³a siê podnosi³y z trzaskiem, wybiegali z poœpiechem do telegrafu i telefonów.
Teatr bardzo opustosza³.
Borowiecki czu³ siê tak¿e zdenerwowanym t¹ wieœci¹, sam nic nie traci³, ale tracili wszy-

scy naoko³o niego.
– Wy nic nie tracicie? – zapyta³ siê Maksa Bauma, który znalaz³szy miejsce wolne, przy-

siad³ siê bli¿ej niego.
– My nie mamy nic do stracenia prócz honoru, a przecie¿ tym towarem w £odzi siê nie

operuje – odpowiedzia³ drwi¹co.
– £adnie £ódŸ trzeszczy.
– Nastanie ciep³y sezon.
– Tak, tak. Stra¿ ogniowa bêdzie mieæ robotê.
– Zrobi siê cieplej, to prêdzej wiosna bêdzie.
– Warto by, wêgle takie drogie.
– Pan siê œmieje zdrów, bo to pana nic nie kosztuje taka zabawa.
– Bywa³o tak, bywa³o. Po³owa skrêci kark, a druga po³owa zarobi.
– Kto najlepiej le¿y?
– Bucholc, Kessler, Müller.
– Tym siê nigdy nic nie stanie, co im kto zrobi.
– Niech ich wszystkich diabli wezm¹, co mi to szkodzi, co ja na tym zarobiê, ¿e oni maj¹

albo nie maj¹.
Tak siê krzy¿owa³y uwagi, zapytania, cyfry, spojrzenia prawie weso³e i zadowolone z ru-

iny innych, przypuszczenia i drwiny.
– Meyer podobno na ca³e sto tysiêcy rubli zaanga¿owany?
– To mu dobrze zrobi na brzuch, sprzeda konie, bêdzie chodzi³ pieszo i zaraz schudnie,

nie bêdzie potrzebowa³ ju¿ jeŸdziæ do Marienbadu.
– Bêd¹ tanio do sprzedania ró¿ne familijne brylanty.
– Wolkmana mo¿e to dobiæ, on ju¿ szed³ na pó³ pary.
– Mo¿esz, Robert, teraz poprosiæ o rêkê jego córki, ju¿ ciê nie wyrzuc¹ za drzwi.
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– Niech jeszcze poczeka.
Tak wrza³ parter, t³um.
Królowie siedzieli spokojnie.
Szaja nie spuszcza³ oczów ze œpiewaczki i jak skoñczy³a, pierwszy zacz¹³ biæ brawo, a po-

tem szepta³ po cichu z Ró¿¹ i nieznacznie, g³adz¹c brodê, wskazywa³ na Knolla, który oparty
³okciami o parapet lo¿y, skin¹³ g³ow¹ na Borowieckiego.

Karol zaraz w pierwszym antrakcie zjawi³ siê u niego.
– S³ysza³eœ pan?
– S³ysza³em – i zacz¹³ wyliczaæ firmy.
– G³upstwo.
– G³upstwo, dwa miliony rubli na sam¹ £ódŸ?
– Nie my tracimy; przed chwil¹ by³ Bauer i mówi³, ¿e jakieœ kilkanaœcie tysiêcy.
– W teatrze mówi¹, ¿e pó³ miliona.
– To Szaja tak rozpuszcza pog³oskê, bo on tyle traci. G³upi ¯yd.
– W ka¿dym razie odbije siê to na £odzi porz¹dnie, firmy bêd¹ lecieæ jak muchy.
– Niech zdechn¹ wszyscy, co to nam szkodzi – szepta³ zimno i przygl¹da³ siê swoim rê-

kom starannie utrzymanym, i goni³ bezwiednie przymru¿onymi oczyma za po³yskiem brylan-
tów osadzonych w pierœcionku lewej rêki.

– Ja do pana mówiê nie jak do naszego cz³owieka, a jak do przyjaciela. Pan wie, kto musi
paœæ z powodu tego krachu?

– Na pewno nie wymieniaj¹ nikogo prawie.
– Mniejsza z tym, zawsze padnie dosyæ, a ilu, to zobaczymy jutro, bêdzie weso³a niedziela.
– Prawdziwe nieszczêœcie.
Dla naszej firmy nie, bo pomyœl pan, kto pada – bawe³na. Kto pozostaje – my, Szaja i paru

innych. Ta parszywa, ¿ydowska, tandetna konkurencja zdech³a w po³owie albo zaraz zdech-
nie, struli siê sami. Na jakiœ czas bêdzie nam luŸniej. Bêdziemy robili parê nowych gatun-
ków, które oni robili, no i bêdziemy o tyle wiêcej sprzedawali. Ale to jest bagatelka, krêc¹
karki, niech krêc¹; pal¹ siê, niech siê pal¹; oszukuj¹, niech oszukuj¹; my zawsze zostaniemy.
To zreszt¹ ma³o wa¿ne rzeczy; a s¹ znacznie wa¿niejsze, zobaczysz pan nied³ugo, ¿e po³owa
fabryk bawe³nianych stanie, nied³ugo, nied³ugo.

Borowiecki patrzy³ siê na niego i s³ucha³ z pewn¹ niecierpliwoœci¹, nie lubi³ Knolla i jego
dumy szalonej, p³yn¹cej z poczucia swoich milionów.

By³ najwiêkszym po teœciu dorobkiewiczem, w tym œwiecie dorobkiewiczów najwykszta³-
ceñszym, dobrze wychowanym, przyjemnym w obcowaniu, ale i najbardziej nieub³aganym,
i najbardziej wyzyskuj¹cym pracê ludzi i wp³ywy, jakie mia³ wszêdzie.

– PrzyjdŸ pan jutro do nas na obiad, proszê pana w ojca imieniu. A teraz bêdzie pan
³askaw zobaczyæ, która godzina, ja tego nie mogê zrobiæ, aby nie myœlano, ¿e mi siê gdzie
œpieszy.

– Za kilka minut jedenasta.
– O której odchodzi kurierski do Warszawy?
– Wpó³ do pierwszej.
– Mam jeszcze czas. Muszê panu powiedzieæ, dlaczego dla mnie te wiadomoœci o ban-

kructwach, o tym, ¿e £ódŸ traci dwa miliony, s¹ ma³o wa¿ne; przysz³y bowiem wiadomoœci
znacznie wa¿niejsze... – urwa³ nagle. – Ja mówiê do szlachcica?
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– Zdaje mi siê, ale nie rozumiem zwi¹zku...
– Zaraz pan zrozumiesz. Pan jest naszym przyjacielem, my panu nigdy nie zapomnimy

tego, ¿e pan podniós³ nasz¹ drukarniê.
– Widzi pan, przed godzin¹ donieœli depesz¹ z Petersburga o bardzo wa¿nej sprawie,

o tym, ¿e... ¿e ja muszê tam jechaæ zaraz, ale w zupe³nej tajemnicy.
Dokoñczy³ spiesznie i nie powiedzia³ tego, co chcia³ powiedzieæ, powstrzyma³ go wzrok

Borowieckiego, zimny i podejrzliwy, który go przewierca³ tak na wskroœ, ¿e Knoll poruszy³
siê niespokojnie, poprawi³ szpilkê w krawacie i popatrzy³ na lo¿ê naprzeciwko.

– Ta Zukerowa to œliczna kobieta.
– I ma ³adne brylanty.
– Wiêc pan jutro przyjdzie do starego?
– Ale¿ z pewnoœci¹.
– Ma on tam jakiœ specjalny interes. Pan ju¿ wychodzi, to poproszê o jedno, mo¿e pan

zechce powiedzieæ mojemu stangretowi, ¿eby czeka³ na mnie na Przejazd. No, do widzenia,
za kilka dni bêdê. Wiêc tajemnica, panie Borowiecki.

– Najzupe³niejsza.
Borowiecki wyszed³ z uczuciem zawodu. Czu³, ¿e Knoll nie powiedzia³ mu wszystkiego.
– Co to za wiadomoœæ? po co on jedzie? dlaczego mi nie powiedzia³? – myœla³, ale na

pró¿no gubi³ siê w domys³ach i przypuszczeniach.
Nie czeka³ zapadniêcia kurtyny i wyszed³, ale ju¿ z ulicy powróci³ do teatru i poszed³ do

lo¿y Zukerowej.
– Myœla³am, ¿e pan o mnie zapomnia³ – powiedzia³a z wyrzutem, utkwiwszy w nim swoje

ogromne, cudne oczy.
– Czy to mo¿ebne?
– Dla pana jest wszystko mo¿ebnym.
– Potêpia mnie pani na wiarê przyjació³ i nieprzyjació³.
– Co mnie to obchodzi, widzia³am tylko, ¿e pan wyszed³.
– Ale powróci³em, musia³em powróciæ – szepn¹³ ciszej.
– Do teatru, zapomnia³ pan czego.
– Do pani.
– Tak?! – szepnê³a d³ugo i oczy jej zamigota³y blaskiem radoœci. – Pan tak do mnie nigdy

nie mówi³.
– Ale dawno tego pragn¹³em.
Ogarnê³a spojrzeniem ca³uj¹cym jego twarz, a¿ poczu³ coœ jakby powiew ciep³y na ustach.
– Pan mówi³ o mnie tam w krzes³ach z panem Weltem, czu³am to.
– Mówiliœmy o pani brylantach.
– Prawda, ¿e tak piêknych ¿adna nie ma w £odzi?
– Prócz Knollowej i baronowej – powiedzia³ z³oœliwie, uœmiechaj¹c siê.
– I o czym jeszcze mówiliœcie?
– O pani piêknoœci!
– Pan ze mnie ¿artuje.
– Nie mogê ¿artowaæ z tego, co kocham – powiedzia³ przyt³umionym g³osem, ujmuj¹c

zwieszon¹ rêkê, wyrwa³a mu j¹ szybko i patrzy³a rozszerzonymi oczami, ogl¹daj¹c siê doko-
³a, jakby te s³owa powiedziano na sali.



33

– ¯egnam pani¹ – mówi³ powstaj¹c, by³ z³y na siebie, czu³, ¿e pope³ni³ g³upstwo, ¿e jej to
tak prosto bez przygotowañ wielkich powiedzia³, ale dzia³a³a na niego narkotycznie.

– Wyjdziemy razem, zaraz – powiedzia³a prêdko, pozbiera³a szal, cukierki z pude³kiem,
wachlarz i wysz³a.

Ubiera³a siê w milczeniu.
Borowiecki nie wiedzia³, co mówiæ, patrzy³ tylko na ni¹, na jej oczy zmieniaj¹ce co chwi-

la wyraz, na cudnie zarysowane ramiona, na usta, które ustawicznie oblizywa³a, na wspania³¹,
doskonale rozwiniêt¹ figurê.

Gdy w³o¿y³a kapelusz, poda³ jej rotundê35. Pochyli³a siê nieco ty³, aby j¹ wzi¹æ na ramio-
na, i w tym ruchu dotknê³a w³osami jego ust, odsun¹³ siê nieco w ty³, jakby sparzony, a ona
nie znajduj¹c oparcia, upad³a mu plecami na piersi.

Pochwyci³ j¹ szybko w ramiona i wpi³ siê ustami w jej kark, który siê naprê¿y³ i skurczy³
pod po¿eraj¹cym poca³unkiem.

Krzyknê³a cicho i wpar³a siê w niego ca³¹ si³¹ na mgnienie, a¿ siê zachwia³ pod jej ciê¿arem.
Wyrwa³a mu siê szybko z objêæ.
By³a blad¹ jak marmur, dysza³a ciê¿ko, a spod przymkniêtych powiek bucha³y p³omienie.
– Odprowadzi mnie pan do powozu – powiedzia³a, nie patrz¹c na niego.
– Chocia¿by na koniec œwiata.
– Zapnij mi pan rêkawiczki.
Zapina³, ale nie móg³ znaleŸæ ani dziurek, ani guziczków, tak jak nie móg³ znaleŸæ jej spoj-

rzenia, bo nie patrzy³a na niego; opar³a siê jednym ramieniem o œcianê, odwróci³a nieco g³o-
wê i tak sta³a z rêk¹ w jego rêku, z dziwnym uœmiechem na ustach, które promieniowa³y
karminem; czasem wstrz¹sa³ ni¹ dreszcz, wtedy silniej przycisnê³a siê do œciany i jakiœ cieñ
jakby przera¿enia migota³ po jej twarzy i tai³ siê w k¹tach ust.

– ChodŸmy – szepn¹³, skoñczywszy zapinanie.
Doprowadzi³ j¹ do powozu, wsadzi³, a ujmuj¹c jej rêkê i ca³uj¹c gor¹co, szepn¹³:
– Niech mi pani przebaczy, b³agam na wszystko.
Nic nie odpowiedzia³a, tylko tak silnie poci¹gnê³a go do wnêtrza, ¿e wskoczy³ bez namy-

s³u, zatrzaskuj¹c drzwi za sob¹.
Konie ruszy³y z kopyta.
Borowiecki czu³ siê zdenerwowanym do najwy¿szego stopnia tym, co siê sta³o. Nie mia³

jeszcze czasu zdaæ sobie sprawy dok³adnie, nie umia³ zreszt¹ teraz, w tej chwili, myœleæ, wie-
dzia³ tylko, ¿e ona jest przy nim, siedzia³a wciœniêta w k¹t powozu, daleko od niego. S³ysza³
jej nierówny, szybki oddech, a chwilami w œwietle latarni ulicznych b³yska³a mu jej twarz
i oczy ogromne, wpatrzone w jak¹œ pró¿niê.

Chcia³ zapanowaæ nad sob¹, chcia³ ju¿ zastukaæ na stangreta, szuka³ ju¿ bezwiednie anta-
by, aby drzwi otworzyæ i wprost uciec, ale nie mia³ si³ ju¿ ani woli.

– Pani mi przebaczy to, co siê sta³o? – zacz¹³ wolno i szuka³ jej r¹k, schowa³a je g³êboko
pod rotundê.

Nie odpowiedzia³a nic, obcisnê³a siê szczelnie w rotundê, jakby chc¹c zamkn¹æ w sobie,
przytrzymaæ tê szalon¹ chêæ rzucenia mu siê w ramiona.

– Pani mi przebaczy – powtórzy³ ciszej, przysuwaj¹c siê do niej.
Dr¿a³ ca³y, nie móg³ wiêcej mówiæ i nie otrzymuj¹c odpowiedzi, szepn¹³ bardzo cicho

i bardzo g³êboko:
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– Lucy! Lucy!
Wstrz¹snê³a siê, puœci³a rotundê, która zsuwa³a siê z jej ramion, i z jakimœ g³êbokim, przej-

muj¹cym okrzykiem rzuci³a mu siê na piersi.
– Kocham ciê, kocham! – szepta³a obejmuj¹c go namiêtnie.
Usta siê ich zbieg³y w d³ugim, œmiertelnie mocnym poca³unku.
– Kocham ciê, kocham – powtarza³a z luboœci¹ ten dŸwiêk s³odki, ca³uj¹c jego twarz z po-

rywaj¹c¹ si³¹.
Czu³a g³ód poca³unków, pieszczot i mi³oœci tak dawno, wiêc teraz, kiedy siê ju¿ tak sta³o,

nie myœla³a o niczym, nie pamiêta³a na nic, tylko ca³owa³a.
– Nie, nie mów teraz nic, nie mów. Chcê mówiæ sama, chcê wo³aæ wci¹¿. Kocham ciê!

Mogê to powtarzaæ wobec ca³ego œwiata, wszystko mi ju¿ jedno. Ja wiem, ¿e ciê inne ko-
chaj¹, wiem, ze masz narzeczon¹, ale co mnie to obchodzi! Kocham ciê! Kocham nie dlate-
go, ¿ebyœ i ty mnie kocha³, ¿ebym chcia³a przez to szczêœcia, nie dlatego – ja ciê kocham,
kocham i nic wiêcej. Potrzebowa³am kochaæ, jak ka¿dy cz³owiek potrzebuje mi³oœci. Pan je-
steœ dla mnie wszystkim. Chcesz, uklêknê przed tob¹ i bêdê ci to mówiæ tak d³ugo, tak szcze-
rze, a¿ uwierzysz i sam kochaæ mnie zaczniesz. Ju¿ nie mogê udawaæ, ju¿ nie mogê ¿yæ bez
ciebie i bez mi³oœci. Kocham ciê, mój jedyny, mój panie.

Mówi³a bez³adnie, prêdko, nieprzytomnie. Okry³a siê w rotundê, to znowu j¹ opuszcza³a,
odsuwa³a siê od niego, to bez s³ów, promieniej¹ca, obejmowa³a go, cisnê³a siê do niego, ca-
³owa³a.

Borowiecki porwany tym szalonym wybuchem namiêtnoœci, oczarowany mi³oœci¹ tak
wielk¹ i tak ognist¹, g³osem, co go przenika³ ogniem, i poca³unkami, które go onieprzytom-
nia³y prawie, da³ siê unieœæ temperamentowi swojemu i szala³ jak i ona.

Oddawa³ jej tak poca³unki, ¿e mu chwilami zwisa³a na rêkach jak martwa.
– Kocham ciê, Lucy, kocham! – powtarza³, nie wiedz¹c sam, co mówi.
– Nie mów nic, ca³uj mnie! – wo³a³a w najwy¿szym uniesieniu.
G³os jej rwa³ siê i wybucha³ burz¹, to znowu ³ka³ jakby ca³¹ mi³oœci¹ Wschodu, jakby ca³¹

ognist¹ pieœñ nad pieœniami wyœpiewywa³.
– Ja tak marzy³am o tej chwili, tyle miesiêcy pragnê³am ciê, tyle lat czeka³am na to, tyle

cierpia³am przez to. Ca³uj mnie! mocniej... mocniej... mocniej... A! teraz umar³abym chêtnie
– wykrzyknê³a dziko.

Powóz toczy³ siê wolno po jednej ze strasznie b³otnistych i nie brukowanych ulic, gdzie
nie by³o nawet latarñ, tylko powozowe œwiat³a rozkr¹¿a³y z³oty blask na ruchom¹, p³ynn¹,
a g³êbok¹ warstwê b³ota, rozpryskuj¹c¹ siê a¿ na szyby.

Nikt nie przechodzi³ ani nie przeje¿d¿a³ t¹ ulic¹, obwiedzion¹ z obu stron wysokimi par-
kanami, spoza których wznosi³y siê sterty drzewa budulcowego u³o¿one w wielkie czworo-
boki albo wystrzela³ komin fabryczki jakiejœ, których w tej stronie miasta by³o dosyæ.

Wielkie psy, pilnuj¹ce sk³adów, szczeka³y ponuro na powóz i s³ychaæ by³o, jak siê rzuca³y
na bramy i drapa³y pazurami deski z wœciek³oœci, nie mog¹c siê wydobyæ na ulicê.

Nie wiedzieli nic i nic nie s³yszeli, zatopieni w fali tej mi³oœci nag³ej i oœlepiaj¹cej, jaka
ich porwa³a.

– Lucy!
– Poca³uj mnie.
– Kochasz?
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– Poca³uj mnie.
Rwa³y siê im tylko takie s³owa z piersi przepe³nionych po¿eraj¹cym ogniem.
– WeŸ mnie, Karl, weŸ mnie ca³¹ i na zawsze.
Nie wiedzieli nawet, kiedy stanêli na miejscu.
Zajechali przed pa³acyk Zukerów, stoj¹cy w okolicy miejskiego lasku.
– ChodŸ do mnie – szepnê³a trzymaj¹c go silnie za rêkê.
Bezwiednie, z przyzwyczajenia, wsun¹³ drug¹ rêkê do kieszeni, gdzie mia³ rewolwer.
– Niech August zaczeka na pana – zawo³a³a grzmi¹co do stangreta.
– ChodŸ, nie ma nikogo, on – mówi³a z naciskiem – pojecha³. Nikogo prócz s³u¿by nie

ma w domu.
Puœci³a jego rêkê, bo s³u¿ba otwiera³a drzwi.
– Zapaliæ œwiat³o w saloniku wschodnim. Podawaæ zaraz herbatê.
Rzuci³a mu siê na szyjê, skoro lokaj oddali³ siê, uca³owa³a go namiêtnie i popchnê³a w ja-

kiœ korytarzyk wys³any dywanem i wybity czerwono.
– Zaraz przyjdê, kocham ciê! – zawo³a³a za nim i zniknê³a.
Rozebra³ siê wolno, rewolwer prze³o¿y³ do kieszeni surduta i wszed³ w jakieœ drzwi, które

siê przed nim otworzy³y, do s³abo oœwietlonego saloniku.
Bia³y dywan ze skór baranów, nadzwyczaj puszysty, t³umi³ zupe³nie kroki.
– Ale¿ to zupe³nie romantyczna awantura! – szepn¹³, padaj¹c na jakiœ zydel perski bez

porêczy, inkrustowany w hebanie z³otem i srebrem, bo czu³ siê strasznie znu¿onym.
– Ciekawa kobieta, ciekawa scena – myœla³ i zacz¹³ siê rozgl¹daæ po pokoju.
Buduar by³ urz¹dzony z takim przepychem, ¿e nawet w mieœcie pe³nym najwspanialszych

mieszkañ, takim jak £ódŸ, móg³ jeszcze wyrwaæ okrzyk zdziwienia.
Œciany by³y obci¹gniête w ¿ó³ty, o gor¹cym tonie jedwab, po którym rozrzucone bardzo

artystycznie ga³êzie bzów czerwonofioletowych, nak³adanych grubym haftem.
Przez ca³¹ d³ugoœæ jednej œciany sta³a wielka i szeroka sofa pod baldachimem ¿ó³tym

w zielone pasy, udrapowanym w formie namiotu i podtrzymywanym przez z³ote halabardy.
U szczytu, pod namiotem, lampa ze szkie³ ¿ó³tych, rubinowych i zielonych rozrzuca³a

dziwnie omdlewaj¹ce œwiat³o.
– Hande³esy36 – szepn¹³ z jak¹œ zawistn¹ nieomal pogard¹, zirytowany tym przepychem,

ale pomimo to rozgl¹da³ siê ciekawie: dziwaczne, kosztowne sprzêty o formach wschodnio-
japoñskich by³y bez³adnie nagromadzone i stosunkowo do wielkoœci pokoju w nadmiernej
iloœci.

Stosy poduszek jedwabnych o jaskrawych barwach chiñskich le¿a³y porozrzucane po sofie
i bia³ym dywanie i odcina³y siê ostrymi plamami jakby farb porozlewanych.

Zapach ambry i violettes de Perse, pomieszany z ró¿ami, rozw³óczy³ siê po pokoju,
Na jednej ze œcian b³yszcza³a masa broni wschodnich, bardzo kosztownych, u³o¿ona do-

oko³a wielkiej, okr¹g³ej tarczy saraceñskiej, stalowej, nabijanej z³otem i tak wypolerowanej,
¿e w tym œwietle przyæmionym skrzy³a siê i promieniowa³a z³otymi ozdobami i rzêdami ru-
binów, i bladych ametystów, jakimi obrze¿e jej by³o wysadzone.

W jednym rogu, na tle olbrzymiego wachlarza z pawich piór, sta³ ca³y wyz³ocony pos¹¿ek
Buddy, z podwiniêtymi nogami, w postawie kontemplacyjnej.

W drugim rogu sta³a wielka ¿ardinierka japoñska z br¹zu, podtrzymywana przez z³ote
smoki, pe³na kwitn¹cych, bia³ych jak œnieg azalij.
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– Pociejów37 milionerski – myœla³ znowu Borowiecki, który posiada³ nadzwyczaj wyro-
biony smak artystyczny i poczucie piêkna, rozwiniête jeszcze do stopnia doskona³oœci spe-
cjalnymi studiami nad harmoni¹ barw.

– Jaœnie pani prosi pana dyrektora – szepn¹³ z uk³onem stary wygolony lokaj ods³aniaj¹c
ciê¿k¹ portierê z ¿ó³tego aksamitu, pokryt¹ malowanymi chryzantemami.

– A, Józef jest tutaj? – zapyta³ Borowiecki id¹c, bo zna³ go z innego domu.
– Puœci³em w licytacjê tamtych ¯ydów – szepn¹³ cicho, zginaj¹c siê przed nim.
Karol uœmiechn¹³ siê tylko i poszed³ do jadalnego.
Lucy nie by³o jeszcze.
Us³ysza³ tylko przyt³umiony murami krzykliwy jakiœ g³os z dalszych pokojów.
– Co to? – zapyta³ bezwiednie Borowiecki nas³uchuj¹c.
– Jaœnie pani rozmawia z pokojówk¹ – objaœnia³ Józef, ale z takim zimno-pogardliwym

wyrazem twarzy, ¿e Borowiecki zwróci³ na to uwagê i o nic ju¿ nie pyta³ wiêcej.
Lokaj wyszed³, a on rzuci³ po jadalni oczami: by³a umeblowana z banalnym ³ódzkim prze-

pychem; boazerie z dêbu do po³owy œcian, kredensy w bretoñskim stylu z ciemnego orzecha,
z mas¹ sreber i porcelany na pó³kach, staroniemieckie dêbowe i wspaniale rzeŸbione zydle
doko³a olbrzymiego sto³u, oœwietlonego ¿yrandolem w formie bukietu tulipanów, w którym
jaœnia³a elektrycznoœæ.

Czêœæ jedna sto³u by³a przygotowan¹ do herbaty.
Usiad³, bo go zaczê³o niecierpliwiæ oczekiwanie, i zobaczy³, ¿e przy stole na ziemi le¿y

jakiœ papier, podniós³ go, aby po³o¿yæ, i prawie machinalnie rzuci³ na niego okiem.
By³ to telegram, pisany kluczem, firmy Bucholca, który siê u¿ywa³ w razach nadzwyczaj-

nej wa¿noœci.
Borowiecki zna³ ten klucz i zdziwi³ siê niepomiernie.
– Co tu robi ten telegram?
Odwróci³ blankiet, adres by³: „Bucholc – £ódŸ”. Wiêc siê ju¿ dalej nie krêpowa³, tylko czyta³:
„Dzisiaj zapad³o postanowienie na radzie. C³o od bawe³ny amerykañskiej sprowadzanej

na Hamburg i Triest – podniesiono do 25 kopiejek w z³ocie od puda. Wprowadzenie za dwa
tygodnie. Taryfy kolejowe przewóz bawe³ny od granic zachodnich do 20 kop. od puda i wior-
sty. Wykonanie za miesi¹c. Za tydzieñ bêdzie og³oszone.”

Borowiecki depeszê schowa³ do kieszeni i zerwa³ siê z krzes³a, poruszony nadzwyczaj.
– Straszna wiadomoœæ. Pó³ £odzi padnie – szepta³, teraz zrozumia³, ¿e o tej wiadomoœci

nic mu nie powiedzia³ Knoll, ba³ siê mu zaufaæ. – Pojecha³ do Hamburga kupowaæ zapasy
bawe³ny. Wykupi, co bêdzie móg³ zd¹¿yæ, i weŸmie mniejszych fabrykantów za ³eb. Co za
interes, co za interes! Teraz mieæ pieni¹dze i jechaæ kupowaæ. Aaa! – myœla³ i wszystko w nim
zaczê³o kipieæ jak¹œ szalon¹ niecierpliwoœci¹, ¿¹dz¹ niepowstrzyman¹ zrobienia na tej wy-
padkiem otrzymanej wieœci maj¹tku.

– Pieniêdzy! Pieniêdzy! – wo³a³ w myœli, zrywaj¹c siê z krzes³a. Oczy mu gor¹czkowo
œwieci³y, wszystko siê w nim trzês³o ze wzruszenia nadmiernego, pierwszym jego ruchem
by³o uciekaæ st¹d, do miasta, znaleŸæ Moryca i obgadaæ ten interes, i by³by mo¿e da³ siê po-
rwaæ uniesieniu, ale wesz³a, a raczej wpad³a do jadalni Lucy i rzuci³a mu siê prosto na szyjê.

– Czeka³eœ, daruj mi, musia³am siê przebraæ zupe³nie.
Uca³owa³a go i usiad³a wskazuj¹c mu miejsce obok siebie bardzo spokojnym ruchem, bo

wszed³ lokaj i nalewa³ herbatê.
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Nie mog³a jednak usiedzieæ spokojnie, co chwila wstawa³a do kredensów i przynosi³a ca³e
masy najrozmaitszych przysmaków i stawia³a przed nim.

Mia³a na sobie blado¿ó³ty jedwabny szlafrok z bardzo szerokimi rêkawami, obszytymi kre-
mowymi koronkami, naszytymi rzêdem turkusów, œci¹gniêty w pasie z³otym sznurem.

Olbrzymie w³osy zwiniête by³y na tyle g³owy w wielki grecki wêze³, przepiêty brylanto-
wymi grzebykami.

Ten sam naszyjnik brylantowy, jaki mia³a w teatrze, skrzy³ siê i teraz na ods³oniêtej
szyi wszystkimi barwami têczy. Wspania³e rêce wysuwa³y siê co chwila z rêkawów a¿ po
ramiona.

By³a szalenie poci¹gaj¹ca, ale Borowiecki nie odczuwa³ tego ju¿ ani w po³owie; odpowia-
da³ prawie monosylabami, pi³ œpiesznie herbatê, chcia³ wynieœæ siê jak najprêdzej.

Wiadomoœæ ta pali³a go jak ogieñ.
Lucy dr¿a³a z niecierpliwoœci, goni³a wzrokiem nienawiœci lokaja, który ³azi³ jak senny

i nie mog¹c rzuciæ siê na szyjê Karola, przycisnê³a mu z tak¹ si³¹ rêkê, ¿e omal nie krzykn¹³
z bólu.

– Co panu jest? – spyta³a spostrzeg³szy jego pomieszanie.
– Jestem szczêœliwy! – szepn¹³ jej po francusku.
Zaczêli rozmawiaæ, ale rozmowa nie sz³a, rwa³a siê co chwila jak stare strzêpy, gdy je kto

chce silniej przytrzymaæ.
Jej przeszkadza³ lokaj, a jemu niecierpliwoœæ i przymus, jaki sobie zadawa³, ¿eby tutaj sie-

dzieæ teraz, kiedy by³ panem takiej wielkiej tajemnicy, w takiej chwili, gdy c³o podnosi³o siê
z 8 kopiejek do 25.

– Mo¿e przejdziemy do buduaru – szepnê³a cicho, gdy siê herbata skoñczy³a.
I tak patrzy³a na niego rozb³ys³ymi cudownie oczami, takim dziwnym blaskiem p³onê³y jej

purpurowe usta, ¿e Borowiecki, który wsta³ na to, aby siê z ni¹ po¿egnaæ, sk³oni³ g³owê i po-
szed³ za ni¹.

Nie móg³ siê oprzeæ jej urokowi.
Skoro siê tylko znaleŸli sami, porwa³a go znowu swoim ogniem i gwa³townoœci¹, ale na

chwilê tylko, bo gdy ona ca³owa³a go z uniesieniem nieopowiedzialnym, pada³a przed nim na
kolana, obejmowa³a go, krzycza³a s³owa bez zwi¹zku, którymi wybucha³a jej namiêtnoœæ,
i szala³a porwana w³asn¹ si³¹ – on myœla³ o bawe³nie, myœla³, gdzie mo¿e byæ Moryc, sk¹d
wzi¹æ pieniêdzy na zakup bawe³ny.

Oddawa³ poca³unki i pieszczoty, rzuca³ jej chwilami s³owa gor¹ce mi³oœci, ale robi³ to pra-
wie odruchowo, wiêcej si³¹ nawyknienia do podobnych sytuacji niŸli sercem, które by³o w tej
chwili zajête zupe³nie czym innym.

A ona pomimo rozszalenia odczuwa³a intuicj¹ zmys³ów ludzi bardzo namiêtnych, ¿e coœ
stoi pomiêdzy nimi – wiêc potêgowa³a w sobie uczucie, jakby za siebie i za niego, roztacza³a
ca³¹ potêgê czaru kobiety zakochanej, kobiety-niewolnicy, która nawet kopniêcie swego pana
i w³adcy przyjmuje z okrzykiem szczêœcia, i kobiety, dla której szczêœciem jest najwy¿szym
zdobycie sobie kochanka przez si³ê, gwa³tem, moc¹ swego temperamentu.

Wreszcie zwyciê¿y³a.
Borowiecki zapomnia³ o fabryce, a bawe³nie, o c³ach, o œwiecie ca³ym, oddawa³ siê tej

mi³oœci z ca³¹ zapamiêta³oœci¹ ludzi na pozór zimnych i umiej¹cych w drobnych okoliczno-
œciach ¿ycia panowaæ nad sob¹ zupe³nie.
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Poddawa³ siê huraganowi i z rozkosz¹, pe³n¹ denerwuj¹cej ciekawoœci, pozwoli³ mu siê
nieœæ.

– Kocham ciê – wo³a³a co chwila.
– Kocham – odpowiada³ i czu³, ¿e w tej chwili mówi pierwszy raz w ¿yciu szczerze zu-

pe³nie to s³owo, najwiêcej mo¿e ze s³ownika ludzkiego k³amliwe i k³amane.
– Napisz mi to, mój najdro¿szy, napisz – prosi³a z dziecinnym uporem.
Wyj¹³ bilet wizytowy i ca³uj¹c co chwila jej cudne fio³kowe oczy i te usta pal¹ce, napisa³:
„Kocham ciê, Lucy!”
Wyrwa³a mu bilet z r¹k, przeczyta³a, uca³owa³a kilkakrotnie i schowa³a za gors, ale wyjê³a

po chwili, aby znowu czytaæ i ca³owaæ na przemian bilet i jego.
Wreszcie przypatruj¹c siê herbowi, zapyta³a:
– Co to jest?
– Mój herb.
– Co to znaczy?
Wyt³umaczy³ jej, jak móg³, ale nic nie zrozumia³a.
– Nic nie rozumiem, zreszt¹, nic mnie to nie obchodzi.
– A co ciê obchodzi?
– Kocham ciê.
Zamknê³a mu usta poca³unkiem.
– Widzisz, ja nic nie wiem, ja ciê kocham, to mój rozum, po co mi wiêcej?
Siedzieli tak d³ugo w tej wielkiej ciszy nocy i buduaru, przez którego mury i obicia nie

przedziera³ siê najmniejszy szmer ze œwiata, zatopieni w sobie, w mi³oœci, otoczeni jakby
ob³okiem zachwytu nad sob¹; w tej obezw³adniaj¹cej atmosferze, przesyconej zapachami,
odg³osem poca³unków, szeptem rozdrganych, pal¹cych s³ów, szelestem jedwabiu, rubinowo-
szmaragdowym œwiat³em, co siê m¿y³o coraz s³abiej, barwami przyæmionymi, które z obiæ
na œcianie, z mebli po³yskiwa³y tajemniczo, drga³y w ¿ywszym na chwilê œwietle i jakby pe³-
za³y wskroœ pokoju, a potem rozlewa³y siê i martwia³y w zmroku coraz gêstszym, w którym
tylko œwieci³ siê jakoœ dziwnie Budda, a nad nim patrzy³y z pawich piór oczy coraz smêtniej
i coraz tajemniczej.
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IV

Czwarta dochodzi³a, gdy Borowiecki znalaz³ siê na ulicy.
Stangret, nie doczekawszy siê, odjecha³ do stajni.
Wiatr hucza³ g³êboko i zamiata³ ka³u¿e z tak¹ si³¹, ¿e b³oto bryzga³o na parkany i na w¹sk¹

œcie¿kê, s³u¿¹c¹ za chodnik.
Borowiecki wzdrygn¹³ siê, przejêty tym zimnym, wilgotnym wiatrem.
Sta³ chwilê przed domem, nic nie widz¹c przed sob¹ prócz po³yskuj¹cego b³ota i czarnych,

spiêtrzonych gmachów w oddali i kominów fabrycznych, s³abo rysuj¹cych siê na szarym,
zm¹conym tle nieba, po którym chmury, niby porozrywane bele zabrudzonej bawe³ny, biega-
³y z szalonym poœpiechem.

By³ jeszcze oszo³omiony, przystawa³ i oparty o parkan, zbiera³ rozbit¹ œwiadomoœæ.
Wstrz¹sa³ siê ca³y co chwila, bo czu³ jeszcze uœciski jej, usta pali³y go, przymyka³ oczy i mu-
sia³ parasolem wyszukiwaæ przed sob¹ twardszego gruntu, i czu³ siê pijanym zupe³nie, do-
piero szczekania gwa³towne psów za parkanami orzeŸwi³y go zupe³nie i wyrwa³y z tej
dziwnej ciszy, jaka ogarnia po przejœciu bardzo silnych wzruszeñ.

– Kurowski musi ju¿ spaæ – szepn¹³ kwaœno przypominaj¹c sobie, ¿e mia³ iœæ do niego do
Grand Hotelu zaraz po teatrze.

– ¯ebym czasem za tê zabawê nie zap³aci³ fabryk¹ – szepn¹³ i zacz¹³ biec prêdko, ju¿ nie
zwa¿aj¹c na b³oto i na wyboje.

Dopiero na Piotrkowskiej z³apa³ doro¿kê i kaza³ siê wieŸæ co koñ wyskoczy do hotelu.
– A telegram – wykrzykn¹³ przypominaj¹c sobie nagle i przy œwietle latarni przeczyta³ go

raz jeszcze. – Zawracaj i jedŸ prosto Piotrkowsk¹. – Mo¿e ju¿ jest w domu – myœla³ o Mory-
cu i gor¹czka znowu zaczê³a go braæ.

Kaza³ doro¿karzowi zaczekaæ na wszelki wypadek przed domem i z poœpiechem dzwoni³
do mieszkania.

Nikt nie otwiera³, co go tak zirytowa³o, ¿e oberwa³ dzwonek i trz¹s³ ca³¹ si³¹ drzwiami,
wreszcie, po d³ugim oczekiwaniu, Mateusz otworzy³.

– Pan Moryc w domu?
– Jak poszed³ na siabas38, to go pewnie ¯ydy nie puœci³y, a tak, pan Moryc niby?
– Pan Moryc w domu, odpowiadaj? – krzykn¹³ rozwœcieczony, bo Mateusz by³ zupe³nie

pijany, szed³ za nim ze œwiec¹ w rêku, rozebrany, z oczami zamkniêtymi i z twarz¹ pe³n¹
poprzysychanej krwi i siñców.

– Pan Moryc, niby ja rozumiem, pan Moryc, aha!
– Bydlê! – krzykn¹³ i uderzy³ go w twarz z ca³ej si³y.
Ch³op siê potoczy³ i utkwi³ twarz¹ w drzwi, którymi wszed³ do mieszkania Borowiecki.
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Moryca nie by³o, Baum tylko spa³ nie rozebrany, z papierosem w zaciœniêtych zêbach, na
wielkiej otomanie w jadalnym pokoju.

Na stole, na ziemi, na kredensie sta³o mnóstwo pustych butelek i talerzy, a kominek samo-
wara obwiniêty by³ w zielon¹, d³ug¹ woalkê.

– Oho, Antka by³a, bawi³ siê weso³o. Maks! Maks! – zawo³a³, mocno potrz¹saj¹c
œpi¹cym.

Maks ani drgn¹³, spa³ najspokojniej i chrapa³ potê¿nie.
Wreszcie Borowiecki, zniecierpliwiony daremnymi usi³owaniami obudzenia go, bo chcia³

od niego dowiedzieæ siê, gdzie jest Moryc, porwa³ go za ramiona i postawi³ na pod³odze.
Maks zirytowany, ¿e go budz¹, potoczy³ siê na krzes³o, schwyci³ je i z ca³ej si³y rzuci³

przed siebie, na stó³.
– Masz, ty ma³pa zielona, nie budŸ – i po³o¿y³ siê najspokojniej na otomanie, œci¹gn¹³

surdut, okrêci³ nim g³owê i spa³ dalej.
– Mateusz! – krzykn¹³ z rozpaczy prawie Karol widz¹c, ¿e Maksa nic nie obudzi.
– Mateusz! – krzykn¹³ po raz drugi, podchodz¹c do przedpokoju.
– Zaraz idê, lece, panie dyrektorze, œwieca mi siê gdzieœ podzia³a i szukam, i szukam, idê

– wo³a³ przez sen, roztrzêsionym pijanym g³osem, na pró¿no staraj¹c siê podnieœæ z pod³ogi,
gdzie upad³szy po ciosie Borowieckiego zasn¹³.

Podniós³ siê na kolana i pad³ z powrotem twarz¹ na ziemiê, machaj¹c dooko³a rêkami, jak-
by p³ywa³.

Borowiecki podniós³ go, przyprowadzi³ do jadalni, postawi³ pod piecem i pyta³:
– Gdzieœ siê upi³? Tyle razy ci zapowiada³em, ¿e jak siê upijesz, wyrzucê ciê do diab³a,

s³yszysz, co mówiê?
– S³yszê, panie dyrektorze, s³yszê, aha, niby pan Moryc – be³kota³, na pró¿no staraj¹c siê

znaleŸæ równowagê.
– Kto ci zbi³ pysk? Wygl¹dasz jak œwinia.
– Mnie kto zbi³ pysk? mnie, prze... pana dyrektora, nikt zbi³ pysk, mnie nikt nie mo¿e zbiæ

pysk, bo ja bym prze... pana dyrektora, gnaty po³ama³, morde zbiu³ i by³oby fertig39, na glanc...
cholera.

Borowiecki widz¹c, ¿e z pijanym siê nie dogada, przyniós³ karafkê z wod¹, przytrzyma³
go jedn¹ rêk¹ i wszystk¹ wodê wyla³ mu na g³owê.

Mateusz siê krêci³ i wyrywa³, ale otrzeŸwia³ nieco i obcieraj¹c rêkawami twarz posinion¹,
zalan¹ krwi¹, patrzy³ og³upia³ymi oczyma.

– By³ pan Moryc? – pyta³ cierpliwie dalej.
– By³.
– Gdzie pojecha³?
– Odwióz³ niby tê ma³¹, czarn¹ i mia³ byæ w Grandzie. – To znaczy³o w Grand-Hotelu.
– Kto tutaj by³?
– Ró¿ne pañstwo by³o, by³ pan Bein, pan Hertz i inne jeszcze ¯ydy. Ja z Agat¹ od pana

in¿yniera gotowaliœmy kolacjê.
– I upi³eœ siê jak œwinia ostatnia; któ¿ ciê tak pobi³?
– Nikt mnie nie pobi³.
Pomaca³ siê bezwiednie po twarzy i g³owie i sykn¹³ z bólu.
– A sk¹d¿e masz te dziury we ³bie, co?
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– A to, a bo... by³ i pan Moryc, i ta czarna ma³pa, i ten garbaty, i te ¯ydy.
– Gadaj natychmiast, gdzieœ siê upi³ i kto ciê pobi³? – krzykn¹³ z wœciek³oœci¹.
– Ja nie pijany ani mnie kto pobi³. Poszed³em po piwo dla panów, a w szynku by³y kolegi

od Francuzów i postawi³y bier. Dobra nasza! Postawi³em i ja. Jak ony postawi³y raz, to i ja
raz. Potem przysz³y ludzie z blichu naszego, dobre Polaki, z moich stron, postawi³y i one bier
– dobra nasza; postawi³em i ja. Ony dobre Polaki, to i ja dobry Polak, ony stawia³y – dobra
nasza, to i ja stawiam. Alem nie pijany, prze... pana dyrektora, jak Pana Boga kocham, takim
trzeŸwy, co, jak pan dyrektor chce – to chuchnê, niech pan dyrektor sprawdzi.

Nachyli³ siê i z zamkniêtymi oczami, przylegaj¹c mocno grzbietem do pieca, chucha³ na pokój.
Borowiecki przebiera³ siê w swoim pokoju i nie s³ucha³, ale Mateusz gada³ wci¹¿.
– Potem przysz³y, webery od starego pana Bauma i foluszniki40. Pi³y z nami – myœma sta-

wiali, a ¿e zaœ Niemcy pod³y naród, to stawiaæ nie chcia³y. To ja jednego ino tak Ÿdziebko
palcem tkn¹³em, to un na ziemiê, a drugi me kuflem w ³eb. To ja i tego tak Ÿdziebko palcem
tkn¹³em, to on ty¿ na ziemiê, a Niemcy me zaœ za orzydle41. Ja siê nie bi³em, bo wiem, ¿e pan
dyrektor tego nie lubi. A ¿e ja s³ucham swojego pana, to ja siê nie bi³em, ale kiej mie jeden
ucapi³ za w³osy, a inne za orzydle, a jeszcze któryœ lun¹³ me bez pysk, to myœlê, szkoda mi
tego tu¿urka, co go mam od pana dyrektora, i mówiê po dobremu: „Puœæ me”, a un me no-
¿em pod ¿ebro. To ja go ³bem o œcianê, to un zosta³.

Kolegi pomog³y i by³o fertig, na glanc. Ja siê nie bi³em, tkn¹³em ino Ÿdziebe³ko palcem,
to by i kurcze usta³o, a taka œwinia ju¿ le¿y. Miêtki w nogach naród, panie dyrektorze, bardzo
miêtki, te Niemcy. Ja ino tak Ÿdziebko palcem tkn¹³em, to ju¿ forbeit, na ziemi!

Mrucza³ coraz senniej i z wyci¹gniêt¹ rêk¹ przed siebie wskazuj¹cym palcem pokazywa³,
jak on Ÿdziebko tylko tyka³.

– IdŸ spaæ – zawo³a³ Borowiecki, pogasi³ œwiat³a, zaprowadzi³ go do kuchni i pojecha³
szukaæ Moryca.

W „Victorii” by³o zamkniête, w Grand-Hotelu tak¿e.
– Pan Kurowski ju¿ œpi? – zapyta³ numerowego.
– Wcale nie by³ dzisiaj, by³ przygotowany salon, i nie przyjecha³.
– Pan Welt by³ u was wieczorem?
– By³ z paniami i z panem Cohnem, pojechali do „Arkadii”.
Pojecha³ do „Arkadii” na Konstantynowsk¹, i tam ju¿ nie by³o nikogo.
Objecha³ kilka jeszcze knajp, gdzie zwykle m³odzie¿ ³ódzka siê bawi³a, ale nigdzie go nie

znalaz³.
– Gdzie ta ma³pa siê schowa³a – myœla³ zirytowany i raptownie krzykn¹³ doro¿karzowi: –

JedŸ na miód, wiesz gdzie? Jeœli tam nie bêdzie, to go ju¿ nigdzie nie znajdê.
– Zaraz tam bêdziemy, panie!
I podci¹³ konia ze wszystkich si³, bo wlók³ siê strasznie powoli, utykaj¹c po dziurach i do-

³ach, doro¿ka skaka³a i ko³ysa³a siê po bruku pe³nym najstraszliwszych wybojów, niby ³ódka
po falach morskich.

Borowiecki kl¹³ i zacina³ zêby i ¿eby zapanowaæ nad rozdenerwowaniem, które tak nim
trzês³o, ¿e nie móg³ zapaliæ papierosa, bo mu siê ³ama³ w rêkach, zacz¹³ usilnie myœleæ nad
t¹ spraw¹ bawe³nian¹.

– Bauer sprzeda³ dobrze ten telegram Zukerowi. Co za dziwna kobieta – przerzuci³ siê do
wspomnieñ Lucy i uton¹³ w nich.
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Zna³ j¹ od lat dwóch, ale nie zwróci³ szczególniejszej uwagi poniewa¿ by³ zajêty Likier-
tow¹, a potem opowiadali o niej, ¿e jest niepomiernie g³upia, tak prawie, jak piêkn¹ by³a.

– Co za temperament – szepta³ wstrz¹saj¹c siê na przypomnienie.
Od dosyæ dawna wiedzia³, ¿e zwróci³ jej uwagê, dawa³a mu poznaæ spojrzeniami, zapra-

szaniem usilnym do siebie, z których jakoœ nigdy nie korzysta³. Bywa³a tam wszêdzie, gdzie
wiedzia³a, ¿e i jego spotka.

Plotka ³ódzka, któr¹ tam z ca³¹ pasj¹ i z wielk¹ maestri¹ uprawiaj¹ przewa¿nie mê¿czyŸni,
któr¹ s¹ przepe³nione kantory i fabryki, zaczyna³a ju¿ coœ kombinowaæ i przeb¹kiwaæ, ale
szybko usta³a, poniewa¿ Borowiecki trzyma³ siê z daleka, poch³oniêty w ostatnich miesi¹cach
planami za³o¿enia fabryki.

Zna³ osobiœcie Zukera, starego cha³aciarza, przedzierzgniêtego w ostatnich dziesiêciu la-
tach w milionera-fabrykanta, który zaczyna³ swoj¹ karierê w £odzi od skupowania zu¿ytych,
do niczego fabrykom ju¿ nie s³u¿¹cych szmat bawe³nianych, strzêpów papieru, py³u bawe³-
nianego, jakiego zawsze by³o dosyæ po tkalniach i postrzygalniach.

Nie cierpia³ go za tandetne wyroby, naœladuj¹ce powierzchownie w deseniach i kolorach
wyroby firmy Bucholca, a w istocie materia³y w najgorszym gatunku, sprzedawane tanio, któ-
re uniemo¿liwia³y wszelk¹ konkurencjê.

Wiedzia³, ¿e Zukerowa nie ma kochanka, bo raz, ¿e by³a ¯ydówk¹, a po drugie, w mie-
œcie, gdzie wszyscy, poczynaj¹c od milionerów, a skoñczywszy na ostatnim gwoŸdziu w tej
olbrzymiej maszynie wytwórczej, musz¹ robiæ, musz¹ siê cali oddawaæ tej pracy, jest nie-
zmiernie ma³o zawodowych don¿uanów, nies³ychanie ma³o sposobnoœci do zdobywania i oba-
³amucania kobiet.

A zreszt¹, gdyby tak by³o, ju¿ by o tym ktoœ wiedzia³ i mówi³ z pewnoœci¹.
– Czy ona ma i duszê jak¹? – myœla³ teraz, rozpatruj¹c jej dzik¹, niepohamowan¹ namiêt-

noœæ. – Ale po co ja tam wlaz³em, jeszcze teraz! Do diab³a z mi³oœci¹, mieæ teraz tak¹ kulê
u nogi, kiedy siê zak³ada fabrykê na kredyt. A jednak...

I zastanowi³ siê, szuka³ w sobie mi³oœci do niej, wmawia³ w siebie zupe³nie szczerze, ¿e j¹
kocha, ¿e to mi³oœæ go porwa³a, a nie zwyk³a, zmys³owa burza zdrowego i nie wyczerpanego
organizmu.

– B¹dŸ co b¹dŸ, gra warta œwieczki – pomyœla³. Doro¿karz zakrêci³ i stan¹³ zaraz przy rogu
Spacerowej, przed synagog¹.
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V

Restauracja, do której przyjecha³ Borowiecki, poszukuj¹c Moryca, znajdowa³a siê zaraz
za synagog¹, w g³êbi podwórza, obstawionego, niby kamiennymi pud³ami, czteropiêtrowymi
oficynami z trzech stron, bo czwart¹ zakoñcza³ ma³y ogródek, odgrodzony zielonymi sztachet-
kami i przyparty do ty³ów olbrzymich, nagich czerwonych murów jakiejœ fabryki.

Ma³a oficynka parterowa sta³a w g³êbi pod samym murem i bucha³a oœwietlanymi oknami
i wrzaskliw¹, podobn¹ do ryczenia os³ów wrzaw¹.

– Oho, jest ca³a banda – pomyœla³, wchodz¹c do d³ugiej, niskiej sali, tak zaciemnionej
dymami cygar, ¿e w pierwszej chwili w tym sinawym ob³oku, popstrzonym z³otymi kulami
gazowych œwiate³, nie odró¿ni³ nikogo.

Kilkadziesi¹t osób t³oczy³o siê dooko³a d³ugiego sto³u, krzycza³o, gada³o g³oœno, œmia³o siê
i œpiewa³o, co – po³¹czone z brzêkiem talerzy i przenikliwym szczêkiem t³uczonego szk³a –
tworzy³o tak¹ spl¹tan¹, zgie³kliw¹ wrzawê, ¿e œciany siê trzês³y i nic us³yszeæ nie by³o mo¿na.

Naraz przycich³o nieco i jakiœ ochrypniêty, pijany g³os zaintonowa³ z drugiego koñca sto³u:

Agato! Ty interes feiny masz – Agato!
Agato! Ja ca³ujê ciebie w twarz – Agato!
Agato! To mi za to piwa dasz – Agato!

– Agato! – rycza³ t³um wszystkimi mo¿liwymi i niemo¿liwymi g³osami, które tak pokry³y
g³os Bum-Buma, który by³ tej piosnki przedziwnie g³upiej kompozytorem i solist¹, ¿e na pró¿-
no krzycza³ dalsze zwrotki, nikt go nie s³ucha³, bo wszyscy wyli:

– Agato! Agato!
– Bum-Bum, la, la, la! Agato! la, la, la! Agato! Cip, cip, cip, Agato!
Tak ten œpiew podnieca³, ¿e zaczêli do taktu biæ laskami w stó³, kufle lecia³y na œciany lub

rozpryskiwa³y siê o piec, niektórym i to nie wystarcza³o, bo krzes³ami bili o ziemiê i jak za-
pamiêtali, oœlepli, z zamkniêtymi oczami œpiewali:

– Agato! Agato!
– Panowie, na mi³oœæ bosk¹, bo mi sprowadzicie tymi krzykami policjê – zacz¹³ b³agaæ

wystraszony gospodarz.
– Pan potrzebujesz byæ cicho, my p³acim! Panienko, proszê jedno piwo!
– Hej, Bum-Bum, zaœpiewaj no pan – krzyczano do Buma, który poprawia³ binokle obu

rêkami i sta³ w drugim pokoju przed bufetem.
– Kwicz, Bum-Bum, ja i tak nie s³yszê – szepta³ jeden pó³sennie, le¿¹c na stole, który ca³y

by³ pokryty butelkami wina i koniaków, maszynkami od kawy, kamionkami od porteru, ku-
flami i szk³em pot³uczonym.
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– Agato! Agato! – wrzeszcza³ pó³g³osem jakiœ kantorowicz, senny, z przymkniêtymi ocza-
mi, pijany, bi³ lask¹ w stó³.

– No, bawi¹ siê echt42 po ³ódzku – szepn¹³ Karol szukaj¹c oczami Moryca.
– Dyrektor! Panowie, jest i firma Bucholc Herman i Spó³ka! Jesteœmy zatem w komple-

cie. Panienko, kó³ko koniaków! – krzycza³ jakiœ wysoki i gruby Niemiec ³aman¹ polszczyzn¹.
Zatoczy³ siê szerokim gestem dooko³a, chcia³ jeszcze coœ mówiæ, ale nogi mu siê zwinê³y

i upad³ na kanapê stoj¹c¹ za nim.
– Ale¿ to, widzê, ca³a banda weso³a.
– Ca³y nasz komplet burszów.
– My tak zawsze, jak piæ, to solidarnie, jak co robiæ – zdech³ pies.
– O tak, solidarnie, jak mówi ten, no, jak¿e siê nazywa, no, ten, co to mówi³: „Hej, ramiê

do ramienia, wspólnymi ³añcuchy!”
– Opaszmy brzuchy albo inn¹ galanteriê – wtr¹ci³ ktoœ z boku.
– Cicho pan. W³óczêgom, psom i ludziom od Szai – wstêp wzbroniony! Zapisz pan to, panie redak-

torze – wo³a³ któryœ, zwracaj¹c siê do wysokiego, chudego blondyna, melancholijnie siedz¹cego na
œrodku pokoju, który b³¹dzi³ du¿ymi, jakby po¿yczonymi oczami po œcianach pokrytych oleodrukami.

– Moryc, mam do ciebie bardzo pilny interes – szepn¹³ Karol, przysiadaj¹c siê do Welta
i do Leona Cohna, bo obaj pili tylko ze sob¹.

– Pieniêdzy chcesz, masz pugilares – szepn¹³, nadstawiaj¹c kieszeñ spodni¹ surduta – albo
zaczekaj, chodŸmy do bufetu. U diab³a, jestem pijany – mrukn¹³, na pró¿no usi³uj¹c siê trzy-
maæ prosto.

– Mo¿e dyrektor usi¹dzie. Napijem siê, a! wódeczka jest, koniaczek jest, a!
– Ka¿cie mi daæ jeœæ, bo g³odnym jak wilk.
Kelnerka przynios³a gor¹cych serdelków, bo ju¿ nic wiêcej nie by³o w bufecie.
Borowiecki zacz¹³ jeœæ nie zwa¿aj¹c na towarzystwo ca³e, które porozdzielane na grupy

pi³o i gada³o.
By³a to sama prawie m³odzie¿ ³ódzka, typowa m³odzie¿ z kantorów i sk³adów, z ma³¹ do-

mieszk¹ techników fabrycznych i specjalistów innych zajêæ.
Bum-Bum, pomimo, ¿e by³ zupe³nie pijanym, chodzi³ po sali, w piêœæ siê trzaska³, binokle

poprawia³, pi³ ze wszystkimi, a chwilami podchodzi³ do m³odego ch³opaka, który wciœniêty
w g³êboki fotel, obwi¹zany serwetk¹ spa³, i krzycza³ mu do ucha:

– Kuzyn, nie œpij!
– Zeit ist Geld43! Czyje conto? – odpowiada³ nie otwieraj¹c oczu, stuka³ automatycznie

kuflem w stó³ i spa³ dalej.
– Kobieta! Daj pan pokój, to kein geszeft byæ kobiet¹, to szkoda czasu – wo³a³ ze œmie-

chem, znany powszechnie w £odzi Feluœ Fiszbin.
– Ja jestem cz³owiek, panie, najautentyczniejszy cz³owiek – krzyczano przy drugim rogu.
– Pan siê nie chwal! Pan jesteœ gruba symulacja cz³owieka – drwi³ Feluœ.
– Panie Fiszbin, pan mo¿e jesteœ Fiszbin, ale pañski interes nie jest nawet s³oma.
– Panie Weinberg, pan jesteœ... no, ju¿ pan wiesz i my wiemy, co pan jesteœ, ha, ha, ha.
– Bum-Bum, zaœpiewaj majufes44, bo siê ¯ydy k³óc¹.
– König, ty jesteœ mój przyjaciel, ale ja ze smutkiem widzê, ¿eœ ty coraz g³upszy. Tobie

ju¿ w brzuch g³owa wlaz³a. Ja siê o ciebie bardzo bojê. Panowie, on siê tak pasie, ¿e jemu
nied³ugo w³asna skóra nie wystarczy, on siê w ni¹ nie zmieœci, ho, ho.



45

Œmiech gruchn¹³ ogólny, ale König nie odezwa³ siê, popija³ piwo i wpatrywa³ siê
w œwiat³a nieprzytomnymi oczami, siedzia³ bez surduta, z rozpiêtym ko³nierzykiem
u koszuli.

– Wróæmy, doktorze, do kobiet – zacz¹³ Feluœ do s¹siada, który z opuszczon¹ na
piersi brod¹ siedzia³ i wykrêca³ ustawicznie i niezmordowanie w¹siki blond i co chwi-
la nerwowym ruchem otrzepywa³ klapy surduta i wpycha³ w rêkawy dosyæ brudne man-
kiety.

– Dobrze, to jest wa¿na kwestia, choæby z punktu socjalno-psychologicznego.
– To jest ¿adna kwestia. Znasz pan chocia¿by jedn¹ porz¹dn¹ kobietê?
– Panie Feliksie, pan jesteœ pijany, co pan wygadujesz! Ja panu tutaj w £odzi poka¿ê setki

najlepszych, najzacniejszych, najrozumniejszych kobiet – krzycza³ wyrwany z apatii, podska-
kuj¹c na krzeœle i z b³yskawiczn¹ szybkoœci¹ otrzepuj¹c sobie klapy.

– To pewno pañskie pacjentki, pan je powinieneœ chwaliæ.
– Z punktu socjalno-psychologicznego bior¹c, to, co pan mówisz, jest...
– Z ka¿dego boku jest to prawda, jest to cztery razy prawda. Pan mi dowiedŸ, ¿e jest inaczej.
– Mówiê przecie¿ panu.
– To jest gadanie, tylko gadanie, mnie potrzeba faktów! Ja jestem cz³owiek realny, panie

Wysocki, ja jestem pozytywista. Panienko, maszynka kawy, chartezy45!
– Dobrze, dobrze! Zaraz panu dam fakty: Borowska, Amzelowa, Bibrychowa, bo co?
– Ha, ha, ha, wyliczaj pan wiêcej, to dla mnie œliczny kawa³ek zabawy.
– Pan siê nie œmiej, to s¹ porz¹dne kobiety – krzycza³ zaperzony.
– Sk¹d to pan wiesz, mia³eœ je pan w komis? – rzuci³ cynicznie Feluœ.
– Nie wymieni³em jeszcze najpierwszych, takich, jak Zukerowa i Wolkmanowa.
– To siê nie liczy. Jedn¹ m¹¿ trzyma w zamkniêciu, a druga nie ma czasu wyjrzeæ na œwiat,

bo ma na trzy lata czworo dzieci.
– Keszterowa to co, to perkal? a Grosglikowa to wata? Có¿ pan na to powie?
– Ja nie powiem nic.
– A widzisz pan – wo³a³ doktór rozpromieniony, podkrêcaj¹c w¹siki.
– Ja jestem cz³owiek realny i dlatego nie powiem nic, bo co tu braæ w rachubê kobiety

brzydkie, to jest taki brzydki towar, ¿eby go w komis nie wzi¹³ nawet Leon Cohn, a on
wszystko bierze.

– Ja je biorê w rachubê i stawiam w pierwszym rzêdzie. One maj¹ oprócz zwyk³ej, orga-
nicznej uczciwoœci, jeszcze etykê.

– Etykê, co to jest za towar? Kto w tym robi? – wo³a³, zanosz¹c siê od œmiechu.
– Feluœ, powiedzia³eœ witz na sto procent – krzykn¹³ przez stó³ Leon Cohn klaszcz¹c

w d³onie.
Doktór nie odezwa³ siê, pi³ gor¹c¹ kawê, któr¹ mu Feluœ nala³, podkrêca³ w¹siki, strzepy-

wa³ klapy, wpycha³ mankiety i zwróci³ siê do s¹siada obok, który wci¹¿ pi³, milcza³ i co chwi-
la przeciera³ czerwonym fularem okulary.

– Mecenas, masz to samo zdanie o kobietach co i pan Feliks?
– Phi, to jest... uwa¿ pan dobrodziej... jak by to wy³uszczyæ... hm – machn¹³ rêk¹, napi³

siê piwa, zapali³ ci¹gle gasn¹cego papierosa i przypatrywa³ siê p³on¹cej zapa³ce.
– Pytam siê, co mecenas myœlisz o kobietach? – szturmowa³ doktór i nastawiaæ zaczyna³

twarz do nowej walki o czeœæ kobiet.
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– Uwa¿a pan dobrodziej, ja nic nie myœlê, ja pijê piwo – machn¹³ pogardliwie rêk¹ i umo-
czy³ ca³¹ twarz w kuflu, jaki postawi³a przed nim kelnerka.

Pi³ d³ugo, a potem palcami wyciska³ bia³¹ pianê z w¹sów rzadkich, które mu niby rudaw¹
strzech¹ wisia³y nad ustami.

– Pan mi poka¿ uczciw¹ kobietê, ja jej poœlê jedwab od Szmidt i Fitze, kapelusz od Mada-
me Gustawe i ma³y papierek na który z banków z podpisem Grosglika, to panu póŸniej opo-
wiem o niej ciekawe rzeczy – zacz¹³ siê znowu œmiaæ.

– Pan to gadaj na Ba³utach, tam mo¿e panu uwierz¹ i bêd¹ cenili pañskie zdanie, ale my
trochê pana znamy, panie Feliksie.

– Co tu redaktor swoj¹ szpulkê wstawia?
– Bo pan blagujesz, a¿ siê krochmal sypie – odpowiedzia³ ktoœ za nazwanego redaktora,

który zirytowany wyniós³ siê do bufetu.
– Kuzyn, nie œpij – krzykn¹³ Bum.
– Zeit ist Geld! Czyje conto? – szepn¹³ stukaj¹c kuflem w stó³ i chcia³ go podnieœæ do ust,

ale nie doniós³, rêka mu opad³a, piwo z kuflem polecia³o na ziemiê, nie wiedzia³ o tym, tylko
siê bokiem przekrêci³ w fotelu, serwet¹ przys³oni³ twarz i spa³.

– Co osoba chce? Niech ³adna osoba powie? – szepta³ Leon Cohn, usi³uj¹c poca³owaæ
wydzieraj¹c¹ mu siê kelnerkê.

– Niech mi pan da spokój, niech mnie pan puœci – i szarpnê³a siê energicznie.
– Co osoba siê rzuca, ja p³acê, to ja siê rzucê, ja jestem Cohn, Leon Cohn!
– Co mi tam pañskie nazwisko, niech mnie pan puœci – zawo³a³a gwa³townie.
– Niech osoba idzie do diab³a! Szmelc! – rzuci³ pogardliwie za odchodz¹c¹ i zacz¹³ œci¹-

gaæ porozpinany surdut i kamizelkê.
– Moryc! Masz ju¿ dosyæ pijañstwa, chodŸmy do domu, jest wa¿ny interes – szepta³ Karol

w najwy¿szym zniecierpliwieniu, bo Moryc pijany, z twarz¹ w d³oniach, siedzia³ nieprzytom-
ny i na wszystko, co s³ysza³, odpowiada³ w kó³ko:

– Ja jestem Moryc Welt, Piotrkowska 75, pierwsze piêtro. IdŸ pan do diab³a!
– Panie Cohn, ja mia³em do pana ma³y interes – szepn¹³ Borowiecki.
– Ile pan potrzebuje?
Mlasn¹³ jêzykiem, trzasn¹³ w palce i ju¿ wyci¹gn¹³ pugilares.
– Pan siê prêdko orientuje – uœmiechn¹³ siê Borowiecki.
– Ja jestem Leon Cohn! Ile?
– Jutro, powie panu Moryc, ja chcia³em siê tylko zapewniæ. Dziêkujê panu.
– Ca³a moja kasa, ca³y mój kredyt na pañskie rozporz¹dzenie.
– Bardzo dziêkujê. Termin nie d³u¿szy jak trzymiesiêczny.
– Kto mówi o terminie? Pomiêdzy przyjació³mi taka bagatelka co stoi?...
– Daj mi sodowej – mrukn¹³ Moryc.
Gdy mu przyniós³, pi³ wprost z syfonu.
– Schibe, powiedz prawdê, ile ciê kosztuje ta twoja Józia? – szeptano za Karolem.
– Drogi towar, jeœli chcesz kupiæ teraz.
– Poczekam do licytacji, poczekam. Ale powiedz, co ciê to kosztuje, bo w £odzi mówi¹,

¿e z tysi¹c rubli miesiêcznie.
– Mo¿e tysi¹c, mo¿e piêæ, nie wiem.
– Nie p³acisz?
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– P³acê, grubo p³acê – wekslami. Mieszkanie zap³aci³em wekslem, meble wekslem, mod-
niarkê wekslem, wszystko wekslem. Sk¹d ja mogê wiedzieæ, co mnie to razem kosztuje, bêdê
wiedzia³ dopiero, jak siê po³o¿ê, ile zechc¹ wzi¹æ za sto. Teraz nic nie wiem.

– Wiesz, to jest genialne!
– S³yszysz pan, panie Cohn, co mówi¹ za nami?
– S³yszê, s³yszê. To jest grube ³ajdactwo, ale m¹dre, a, a, jakie m¹dre!
– Chcesz, ¿ebym jecha³ do domu? – pyta³ Moryc.
– I to natychmiast, bardzo pilny interes.
– Nasz interes?
– Nasz, nies³ychanie wa¿na rzecz, nies³ychanie.
– Jak interes, to ja jestem prawie trzeŸwy. ChodŸmy.
Karol wyszed³, prowadz¹c pod ramiê Moryca, który siê chwia³ na nogach i nie móg³ utrzy-

maæ równowagi, a za nimi przez otwarte drzwi buchn¹³ potok œpiewów i krzyków i rozla³ siê
po cichym, ciemnym podwórzu, i zgin¹³ w przestrzeniach, w nocy.

Œwit siê ju¿ robi³ nad £odzi¹, bo czarne kominy zaczê³y majaczyæ coraz jaœniejszymi bar-
wami, dachy b³yszcza³y w œwietle tych bladych zórz, co niby ró¿ najdelikatniejszy, zmiesza-
ny z per³ami, roztrz¹sa³y sw¹ œwiat³oœæ nad ziemi¹.

Mróz poœcina³ b³oto, pokry³ miejscami ka³u¿e warstw¹ lodu i pobieli³ mostki nad rynszto-
kami, i okry³ bujn¹ osêdzielin¹46 drzewa.

Dzieñ zapowiada³ siê pogodny.
Moryc wdycha³ ca³¹ piersi¹ to ch³odne, zimne powietrze i przychodzi³ coraz bardziej do

siebie.
– Wiesz, nie pamiêtam nigdy, abym siê tak upi³. Nie mogê sobie darowaæ, szumi mi w g³o-

wie jak w samowarze.
– Zrobiê ci herbaty z cytryn¹, wytrzeŸwiejesz, przygotowywam ci tak¹ niespodziankê, ¿e

zechcesz siê upiæ z radoœci po raz drugi.
– No, ciekaw jestem, co to mo¿e byæ.
I zaraz po przyjeŸdzie, nie budz¹c ju¿ Mateusza, który spa³, klêcz¹c przed kominem

z g³ow¹ na blasze, Karol nala³ wody do samowara i zapali³ pod nim gaz.
Moryc siê trzeŸwi³ bardzo radykalnie, bo zla³ g³owê zimn¹ wod¹, umy³ siê i wypiwszy

kilka szklanek herbaty poczu³ siê zupe³nie przytomnym.
– No, jestem ju¿ fertig. Do diab³a, zimno mi obrzydliwie.
– Maks! – wo³a³ tymczasem Karol trzês¹c z ca³ej si³y Bauma, ale Maks nie odezwa³ siê

i obciska³ silniej surdut na g³owê.
– Na nic wszystko, œpi jak zabity. Tak mi zreszt¹ pilno, ¿e nie bêdê czeka³.
– Przeczytaj, Moryc, uwa¿nie depeszê, tylko nie ogl¹daj adresu – zastrzeg³, podaj¹c telegram.
– Ba, kiedy nic nie rozumiem – cyfrowana!
– Prawda. Zaraz ci przeczytam.
I czyta³ mu wolno, bardzo dobitnie, podkreœlaj¹c cyfry i daty.
Moryc wytrzeŸwia³ zupe³nie, na pierwsze s³owa zerwa³ siê on z krzes³a i poch³ania³ ocza-

mi, ca³ym sob¹, treœæ tego telegramu. Gdy Karol skoñczy³ i podniós³ tryumfuj¹cy wzrok na
niego, Moryc sta³ nieruchomy, zapatrzony w ten interes, po kilka razy wciska³ binokle na nos,
które mu zupe³nie nie chcia³y siê utrzymaæ, uœmiecha³ siê tak s³odko jak do ukochanej, szar-
pa³ nerwowo swoj¹ piêkn¹ brodê, wreszcie rzek³ uroczyœcie:
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– Wiesz, Karol, my mamy ju¿ przysz³oœæ, my mamy grube pieni¹dze. Ten telegram wart
jest sto tysiêcy rubli, no, piêædziesi¹t co najmniej. My siê mo¿emy na tej uroczystoœci po-
ca³owaæ! Co to za interes, co to za interes! – I posuwa³ siê do Borowieckiego, chc¹c go istot-
nie w tym radosnym podnieceniu uca³owaæ serdecznie.

– Daj spokój, Moryc. Nam potrzeba teraz gotówki, nie poca³unków.
– Prawda, masz racjê, trzeba teraz pieniêdzy i pieniêdzy.
– Czym wiêcej kupimy, tym wiêcej zarobimy.
– Co siê to w £odzi bêdzie dziaæ. Aj! aj! Jeœli o tym wie Szaja albo Bucholc, jeœli zd¹¿y

wykupiæ, to wszyscy dopiero bêd¹ œpiewaæ. Sk¹d¿eœ to wyrwa³!
– Moryc, to moja tajemnica, to moja nagroda. – Uœmiechn¹³ siê do siebie, bo przysz³a mu

na myœl Lucy.
– Twoja tajemnica to twój kapita³. Mnie jednak dziwi jedno.
– Co takiego?
– Ja siê tego, Karol, nie spodziewa³em po tobie. Mówiê zupe³nie szczerze. Nie spodzie-

wa³em siê, ¿ebyœ by³ zdolny mieæ taki interes w rêku i chcia³ siê dzieliæ z nami.
– Toœ mnie nie zna³.
– Wiesz, ¿e po tym fakcie jeszcze ciê mniej znam. – I patrzy³ na niego tak, jakby podej-

rzewa³ jak¹ zasadzk¹, bo nie móg³ poj¹æ, jak mo¿na chcieæ siê dobrowolnie dzieliæ zyskami.
– Jestem Aryjczyk, a ty jesteœ Semita, w tym le¿y wyt³umaczenie.
– Ja go nie widzê, nie rozumiem, co chcesz powiedzieæ przez to.
– Tylko to, ¿e ja chcê zrobiæ pieni¹dze, ale dla mnie œwiat siê nie koñczy na milionach

nawet, a ty widzisz ca³y swój cel ¿ycia w zrobieniu pieniêdzy. Kochasz pieni¹dze dla pieniê-
dzy i zdobywasz je bezwzglêdnoœci¹, nie ogl¹daj¹c siê na œrodki.

– Bo ka¿dy jest dobry, który pomaga.
– To w³aœnie jest semick¹ filozofi¹.
– Z czym¿e ja siê potrzebujê liczyæ. W³aœnie taka filozofia nie jest ani aryjska, ani semic-

ka, jest filozofia kupiecka.
– No, mniejsza. Pomówimy o tym kiedy indziej obszerniej. Dlatego dzielê siê z wami, ¿e

jesteœcie moimi wspólnikami i dawnymi przyjació³mi. Zreszt¹, tak mi ka¿e ambicja nawet,
zrobiæ przys³ugê przyjacio³om.

– Droga ambicja.
– Liczysz?
– Bo wszystko siê oblicza.
– Ile¿ liczysz nasz¹ dawn¹ za¿y³oœæ?
– Karol, ty siê nie œmiej, ale ja ci powiem, i¿ twoj¹ przyjaŸñ móg³bym obliczyæ na ruble,

bo ja przez ni¹, przez to, ¿e razem mieszkamy, mam wiêcej kredytu o jakie dwadzieœcia ty-
siêcy rubli. Mówiê ci szczerze.

Borowiecki œmia³ siê serdecznie, zadowolony g³êboko ze s³ów Moryca.
– To, co ja robiê, zrobi³byœ i ty, zrobi³by i Baum.
– Ja siê bojê, Karol, ja siê bardzo bojê, ¿e Maks jest m¹dry cz³owiek, ¿e on jest kupiec...

Ale co ja, to zrobi³bym z ca³¹ przyjemnoœci¹.
Zacz¹³ g³adziæ brodê i nasadzaæ binokle, ¿eby pokryæ wyraz ócz i ust, które mówi³y zupe³-

nie co innego.
– Ty jesteœ szlachcic, ty jesteœ naprawdê von Borowiecki.
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– Maks! Wstawaj, œpiochu! – krzycza³ do ucha Baumowi.
– Nie budŸ mnie! – rycza³ wœciek³y, wymachuj¹c nogami.
– Nie wierzgaj, tylko wstawaj, bo jest pilny interes.
– Karol, po co go budzisz – szepn¹³ cicho Moryc.
– We trzech przecie¿ musimy siê naradziæ...
– Dlaczego nie mamy zrobiæ tego interesu we dwóch?
– Bo zrobimy go we trzech – powiedzia³ zimno Borowiecki.
– Czy ja mówiê inaczej! Moglibyœmy tylko u³o¿yæ bez niego, a jak wstanie, jak siê wyœpi,

to mu siê powie! My w £odzi stanowimy brylantow¹ spó³kê.
I biega³ po pokoju coraz prêdzej. Opowiada³ o przysz³ych zarobkach, rzuca³ cyfry, siada³

na chwilê przy stole, bra³ w obie rêce szklankê z herbat¹ i pi³; by³ tak zdenerwowanym, ¿e
binokle wci¹¿ mu wpada³y do szklanki; kl¹³, wyciera³ je o po³y surduta i znowu biega³, albo
pochyla³ siê nad sto³em i na ceracie kreœli³ kolumny cyfr, które zmazywa³ natychmiast poœli-
nionym palcem.

Tymczasem Baum wsta³, wysapa³ siê, wykl¹³ w kilku jêzykach, wypi³ olbrzymi¹ iloœæ her-
baty, zjad³ wszystkie resztki z kolacji, jakie jeszcze by³y na talerzach, zapali³ krótk¹ angielsk¹
fajeczkê i przyg³adzaj¹c swoj¹ ma³¹ ³ysinkê, jak¹ mia³ nad czo³em, mrukn¹³:

– Czego chcecie? Gadaæ prêdko, bo mi siê chce spaæ.
– Nie pójdziesz spaæ, jeno siê dowiesz.
– Nie pyskuj.
Karol przeczyta³ mu telegram.
Moryc wy³o¿y³ plan, który by³ bardzo prosty: mieæ pieni¹dze, du¿o pieniêdzy, jechaæ na-

tychmiast do Hamburga, kupiæ co siê da surowej bawe³ny i sprowadziæ j¹ do £odzi, zanim
prawo o podwy¿szonym cle i taryfie zacznie obowi¹zywaæ. A potem sprzedawaæ, ma siê ro-
zumieæ, z jak najwiêkszym zyskiem.

Baum myœla³ d³ugo, zapisywa³ coœ w notesie, fajkê wypali³, wytrz¹sn¹³ popió³ na spodek,
przeci¹gn¹³ swoje olbrzymie koœci i rzek³:

– Zapiszcie mnie na dziesiêæ tysiêcy rubli, wiêcej nie mogê. Dobranoc!
Podniós³ siê z krzes³a, aby iœæ z powrotem spaæ.
– Zaczekaj¿e! Musimy siê przecie¿ porozumieæ. Wyœpisz siê jeszcze.
– Niech was diabli wezm¹ z tymi porozumiewaniami siê. Ach, te Polaki! W Rydze przez

ca³e trzy lata ma³o co spa³em, bo wszyscy siê ca³e noce u mnie porozumiewali... i w £odzi to
samo.

Usiad³ niechêtnie i zacz¹³ nabijaæ fajkê.
– Moryc, ile dajesz?
– Tak samo dziesiêæ tysiêcy. Nie wydobêdê na razie wiêcej.
– Wiêc i ja tak samo.
– Zyski i straty bêd¹ równe.
– Ale który z nas pojedzie? – zapyta³ Baum.
– Mo¿e jechaæ Moryc tylko, bo on siê zna dobrze i to jego specjalnoœæ.
– Dobrze, pojadê. Co dacie gotówki zaraz?
– Ja mam piêtnaœcie rubli, mogê do³o¿yæ mój pierœcieñ brylantowy, zastawisz go u ciotki,

da ci wiêcej ni¿ mnie – mówi³ ironicznie Maks.
– Mam wszystkiego przy sobie, zaraz... 400 rubli, mogê daæ 300 zaraz.
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– Kto twoje weksle bêdzie ¿yrowa³, Baum?
– Dam gotówkê.
– Ja jeœli na czas nie wyrwê gotówki, to dam weksle z dobrym ¿yrem.
Zaleg³a cisza. Maks po³o¿y³ g³owê na stole i patrzy³ na Moryca, który szybko coœ pisa³

i oblicza³. Karol chodzi³ wolno po pokoju i w¹cha³ dla orzeŸwienia jakieœ perfumy w kosz-
townym flakoniku.

Dzieñ by³ ju¿ wielki i przez okna pozas³aniane gipiurowymi zas³onami wlewa³ bia³e, ostre
œwiat³o poranku i m¹ci³ blask lampy i œwiec, p³on¹cych w wielkich, br¹zowych kandelabrach.

Cisza ogromna, cisza £odzi w niedzielê, rozlewa³a siê po mieœcie i przenika³a do wnêtrza
mieszkania. Jakiœ daleki turkot doro¿ki hucza³ niby grzmot po stwardnia³ym b³ocie i w pu-
stej, jakby wymar³ej ulicy.

Karol otworzy³ lufcik, aby wpuœciæ trochê œwie¿ego powietrza, i wyjrza³ na ulicê.
Szron pokrywa³ bruk i dachy i skrzy³ siê jak brylanty w s³oñcu, co wsta³o gdzieœ daleko za

£odzi¹, za fabrykami, których kominy, niby las gêsty i ponury, rozci¹ga³y siê wprost okien
i odcina³y swoje potê¿ne, surowe profile na tle z³oto-b³êkitnego nieba.

– A jak siê ten interes nie uda – szepn¹³ cofaj¹c siê z okna.
– Ano, to stracimy, psiakrew, i nic wiêcej – mrukn¹³ Maks obojêtnie.
– Mo¿emy straciæ trzy razy, bo kapita³, zarobek, a mo¿e i fabrykê.
– Nie mo¿e tak byæ – wykrzykn¹³ Maks, bij¹c ze z³oœci¹ w stó³. – Fabrykê musimy mieæ. Ja ju¿

z ojcem nie wytrzymam d³u¿ej, a zreszt¹, czy mój fater d³ugo poci¹gnie? Jeszcze rok, jeszcze dwa,
a zjedz¹ go ziêciowie, dogryzie go Zuker, on przecie¿ zacz¹³ ju¿ nas jeœæ, bo naœladuje nasze kapy
na ³ó¿ka i nasze ko³dry kolorowe i sprzedaje o 50% taniej; on nas ¿ywcem zjada. A ja nie urodzi³em
siê na parobka w cudzym interesie. Mam ju¿ trzydzieœci lat, potrzebujê zacz¹æ na siebie!

– I ja mówiê, nie mo¿e byæ. Fabrykê, tak czy owak, mieæ musimy. Ja tak¿e d³u¿ej nie
wytrzymam u Bucholca.

– Boicie siê? – szepn¹³ Moryc.
– To naturalna obawa, gdy siê mo¿e straciæ wszystko.
– Ty, Karol, nie mo¿esz zgin¹æ w ¿adnym razie; ty ze swoj¹ uznan¹ specjalnoœci¹, ze swo-

im nazwiskiem, ze swoim von, ze swoj¹ twarz¹, zawsze mo¿esz dostaæ milion, chocia¿by
z Müllerówn¹ w dodatku.

– Nie gadaj, mam narzeczon¹, któr¹ kocham.
– Co to przeszkadza, mo¿na mieæ dwie naraz narzeczone i w obu siê kochaæ, a o¿eniæ siê

z trzeci¹, która bêdzie mia³a pieni¹dze.
Karol siê nie odezwa³, bo mu siê przypomnia³a panna Mada i jej naiwny szczebiot; cho-

dzi³ po pokoju, a Maks usiad³ na stole, æmi³ fajkê i buja³ d³ugimi nogami i nadstawia³ twarz
na poca³unek s³oñca, co siê przedar³o wskroœ okien domu naprzeciwko i k³ad³o d³ug¹ z³ot¹
smugê, pe³n¹ drgaj¹cego py³u, na jego twarz rozespan¹ i na czarn¹ g³owê Moryca, siedz¹ce-
go z drugiej strony sto³u.

– Jeœli siê boicie ryzyka, to ja wam dam radê, a raczej powiem, ¿e istotnie to jest ryzyko.
A je¿eli o tym interesie wie ca³a bawe³na ³ódzka? Je¿eli ja ich w Hamburgu zastanê wszyst-
kich! A je¿eli przez wielkie i gwa³towne zapotrzebowanie bawe³na pójdzie w górê za bardzo!
A w £odzi nie bêdziemy mieli komu jej sprzedaæ, to co?

– Przerobimy j¹ w swojej fabryce i zarobimy jeszcze wiêcej – szepn¹³ Maks, nadstawiaj¹c
pod dzia³anie s³oñca ucho jedno i czêœæ g³owy.
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– Ale jest wyjœcie. Zarobicie równie¿ i bez ryzyka.
– W jaki sposób? – zapyta³ Karol, przystaj¹c.
– Odst¹pcie mi ca³y ten interes. Ja wam dam po piêæ, no, po dziesiêæ tysiêcy odstêpnego,

niech stracê, i to gotówk¹, bares geld, za parê godzin.
– Œwinia – mrukn¹³ Maks.
– Daj pokój, Maks, on to robi z przyjaŸni.
– A w³aœnie, ¿e z przyjaŸni, bo jak ja stracê, wy i tak mo¿ecie mieæ fabrykê, a gdy zarobi-

cie, równie¿ wam to nie przeszkodzi.
– Nie traæmy czasu na pró¿ne gadaniny, trzeba iœæ spaæ. Kupujemy razem na wspólne ry-

zyko, a ty, Moryc, jedziesz dzisiaj do Hamburga.
– Niech da pokrycie. Kupi za nasze pieni¹dze, a potem powie, ¿e kupi³ dla siebie, jego

staæ na to!
– To nasza przyjaŸñ i moje s³owo jest pies, co ty gadasz, Maks – wykrzykn¹³ oburzony.
– Twoje s³owo z³oto, twoja przyjaŸñ to dobry weksel, ale ewikcjê47 daj, to handel.
– Za³atwimy to w ten sposób, ¿e Moryc bêdzie kupowaæ i wysy³aæ zaraz pospiesznymi

frachtami48, na nachname. My wykupimy.
– A gdzie moja pewnoœæ, ¿e mnie nie wyeliminujecie ze spó³ki, co?
– Œwinia – zawo³a³ g³êboko dotkniêty Maks, uderzaj¹c piêœci¹ w stó³.
– Cicho, Maks, on ma racjê. Zrobimy zaraz piœmienn¹ umowê, któr¹ siê póŸniej dla uwa¿-

nienia urzêdowego przeci¹gnie przez regenta.
Napisali zaraz upunktowan¹ wielokrotnie umowê, rodzaj aktu spó³ki, zawieraj¹cej siê po-

miêdzy nimi trzema, na prowadzenie handlu surow¹ bawe³n¹.
By³o w niej wszystko przewidziane.
– No, teraz stoimy na gruncie realnym. Ile mi wyznaczacie za zajêcie siê tym interesem?
– Teraz zwyk³e komisowe za kupno, a póŸniej porozumiemy siê.
– Zaliczcie mi z góry, co mo¿ecie. Ja wam rachunek dok³adny przedstawiê strat, jakie po-

niosê przez czas pobytu w Hamburgu, strat na agenturze swojej, której przez ten czas nie bêdê
móg³ prowadziæ.

– Œwinia – powiedzia³ po raz trzeci Maks i wykrêci³ drug¹ stronê twarzy na s³oñce.
– Maks, tyœ mi powiedzia³ trzy razy œwinia, ja ci tylko raz odpowiem: g³upi! Ty pamiêtaj,

¿e my mamy prowadziæ nie romans, nie ma³¿eñstwo, tylko interes. Sam okpi³byœ Pana Boga,
¿eby siê tylko da³o, a mnie mówisz œwinia, kiedy ja chcê tylko tego, co mi siê nale¿y praw-
nie. No, niech Karol powie.

– IdŸ do diab³a, stergnij49.
– No, zgoda, nie k³óæcie siê ci¹gle. Jedziesz kurierem w nocy?
– Tak.
– Tylko, moi drodzy, pamiêtajcie, ani dziœ, ani póŸniej nikt nie ma wiedzieæ, sk¹d wziêli-

œmy tê wiadomoœæ o bawe³nie.
– Albo¿ my wiemy, co?
– Taka tajemnica w trzech nie jest ju¿ tajemnic¹.
– IdŸcie spaæ. Karol, tylko mnie ju¿ nie budŸ. Moryc, choæ poca³ujê ciê na drogê, bo ciê

nie zobaczê przed wyjazdem, wstanê dopiero jutro. No, b¹dŸ zdrów, ch³opie, a nie okpij nas
– mówi³ ¿artobliwie, ca³uj¹c siê z Morycem serdecznie, bo pomimo ci¹g³ych k³ótni i wymy-
œlañ lubili siê bardzo ze sob¹.
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– Ciebie kto by oszuka³! – mrucza³ Moryc jakby z ¿alem.
– Ty jesteœ dobry ch³op, Moryc, ale czuæ ciê na milê szachrajem.

***

By³o ju¿ po dwunastej, gdy Karol siê obudzi³.
S³oñce œwieci³o prosto w okna i zalewa³o blaskami ca³y pokój, umeblowany z najwyszu-

kañszym wykwintem.
Mateusz, umyty, wystrojony po niedzielnemu, wsun¹³ siê na palcach.
– Jest co? – zapyta³ Karol, bo czêsto w nocy Bucholc przysy³a³ ró¿ne rozporz¹dzenia.
– Z fabryki nie ma nic, s¹ tylko ludzie z Kurowa, z listem. Czekaj¹ od rana.
– Niech zaczekaj¹, przynieœ list, a im daj herbaty. WytrzeŸwia³eœ ju¿?
– Jestem ju¿ na glanc, proszê pana dyrektora.
– Opatrzy³eœ sobie ju¿ twarz, jak widzê.
Mateusz spuœci³ oczy i zacz¹³ przestêpywaæ z nogi na nogê.
– Raz jeszcze siê upijesz, to mo¿esz wiêcej nie pokazywaæ siê.
– Ju¿ tak nie bêdzie.
Uderzy³ siê w piersi, a¿ siê rozleg³o.
– Nie boli ciê g³owa?
– Nie, ale mnie krzywda moja boli. Poproszê bardzo pana, a pan mi, mój pan najdro¿szy

pozwoli, a to ju¿ jak pies s³u¿yæ bêdê za to.
– Na có¿ mam ci pozwoliæ? – pyta³ ciekawie, ubieraj¹c siê.
– ¯ebym ja móg³ trochê porachowaæ ¿ebra tym Szwabom, co mnie tak uszlachci³y.
– Takiœ to mœciwy.
– Nie, nie mœciwym, ale sponiewierania, ale swojej utoczonej krwi katolickiej – nie darujê.
– A rób, co ci siê podoba, byle ci tylko lepiej jeszcze nie przefasonowali twarzy.
– Ju¿ ja im dam taki bejcz50, co go nikt nie spierze – szepn¹³ mœciwie i a¿ zaci¹³ zêby od

nag³ej z³oœci, jaka mu zala³a serce.
Sine plamy i siniaki zrobi³y mu siê p¹sowe od wzruszenia.
Karol ubra³ siê i poszed³ budziæ przyjació³.
Nie by³o ju¿ nikogo.
– Mateusz, panowie dawno wyszli?
– Pan Baum wsta³ o dziewi¹tej, telefonowa³ o konie do domu i jak przysz³y, zaraz

pojecha³.
– No, no, cuda siê dziej¹.
– A pan Moryc wyszed³ o jedenastej. Kaza³ mi walizkê podró¿n¹ naszykowaæ i zanieœæ na

kurier nocny.
– Zawo³aj tych ludzi. Coœ mi jest, ale co? – myœla³ rozcieraj¹c sobie skronie, bo g³owa mu

ciê¿y³a, czu³ siê niezdrów.
Wstrz¹sa³ nim jakiœ dreszcz zdenerwowania. Nie chcia³o mu siê siedzieæ, a czu³ wstrêt do

poruszenia siê z miejsca.
Wypadki dzisiejszej nocy: teatr, lo¿e, Lucy, knajpa, telegram, Moryc i Baum przewija³y mu

siê przez mózg w poszarpanych mg³awicach i przechodzi³y, pozostawiaj¹c po sobie nudê
i znu¿enie.
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Zapatrzy³ siê na wysmuk³y, kryszta³owy wazonik, pokryty bardzo piêknym rysunkiem z³o-
tym: z³ote lilie francuskie na tle mocnej purpury kryszta³u, którym przeœwieca³o s³oñce i k³a-
d³o krwawo-pomarañczowy cieñ na jedwabne, kremowe okrycie sto³u.

– £adna kombinacja – myœla³, ale nie chcia³o mu siê dalej patrzeæ.
– Niech bêdzie pochwalony.
Odwróci³ siê do wchodz¹cych.
– A, to wy z Kurowa. Macie list od panienki?
Wyci¹gn¹³ rêkê i zauwa¿y³, ¿e mu po¿ó³k³a.
– Jest pismo. Daj, matka, wielmo¿nemu panu – powiedzia³ powa¿nie ch³op w bia³ej kapo-

cie wyszywanej na szwach czarnymi tasiemkami, w portkach w poprzeczne czerwone, bia³e
i zielone pasy, w kamizelce granatowej z mosiê¿nymi guziczkami, koszulê mia³ zawi¹zan¹ na
czerwon¹ wst¹¿eczkê; stan¹³ przy drzwiach wyprostowany, baranicê zawiesi³ na w³asnych
piêœciach przyciœniêtych do piersi i patrza³ niebieskimi, surowymi oczami w Borowieckiego,
od czasu do czasu odrzucaj¹c ruchem g³owy grzywê p³owych, niby konopie wymi¹dlone w³o-
sów, co mu wci¹¿ opada³y na twarz starannie wygolon¹.

Kobieta list wydoby³a z dziesiêciu co najmniej obwi¹zañ i podejmuj¹c Karola za nogi,
poda³a.

Przelecia³ szybko oczami list i pyta³:
– Wy siê nazywacie Socha?
– Tak, rychtyk Socha, rzeknij no, matka – szepn¹³, szturchn¹wszy ³okciem ¿onê.
– Juœci prawda, Socha on jest, a ja jego ¿ona i przyœliœwa prosiæ wielmo¿nego pana nizi-

niera o robotê na fabryce, o... – zatrzyma³a siê chwilê, spogl¹daj¹c na mê¿a.
– Juœciæ o robotê, rzeknij no, matka, od pocz¹tku.
– W³aœnie pisze mi tu ojciec i panienka o waszym nieszczêœciu. Spaliliœcie siê, co?
– Juœciæ ¿e spalili, opowiedz¿e, jak by³o, matka.
– A to by³o tak, wielmo¿ny panie, powiem rzetelnie jak na spowiedzi. Mieliœwa cha³upê

zaraz za dworem, pierwsz¹ ode wsi. Grontu to mój kupi³ ino dwie morgi i prêtów dwadzie-
œcia i piêæ, co nam starszy pan, niby ociec wielmo¿nego pana niziniera, sprzeda³, a za coœmy
zap³acili ca³e trzysta z³otych. U¿ywiæ by siê z tego nie u¿ywi³. Kartofle by³y swoje, krowê siê
uchowa³o, œwiniak zaw¿dy galanty kwica³ w chlewie, kuñ by³, bo stary mój jeŸdzi³ na fur-
manki do miasteczka i wozi³ ró¿nych ludzi do kolei albo i ¯ydów, na ten przyk³ad, za rubla,
jak siê da³o. A mnie to paninka ciêgiem wo³a³a do dworu na pos³ugi, a to do prania, a to do
robienia p³ótna, a to kiej siê krowa ocieliæ mia³a. Œwiêta panienka, a to naszego Walka to tak
wyucza³a, co ch³opak zna i drukowane, i pisane, a na z³otym untarzyku to cytaæ poredzi z ku¿-
dej strony; mistranture ty¿ zna galancie, bo do mszy œwiêtej ksiêdzu Szymonowi s³uguje.
A ch³opak ma dopiro na dziesi¹ty rok – zatrzyma³a siê, aby wytrzeæ nos w fartuch i obetrzeæ
za³zawione rozczuleniem oczy.

– Prawda, mój syn Walek ma na dziesi¹ty rok, mów, matka, dokumentnie – szepn¹³ po-
wa¿nie ch³op.

– Juœci na dziesi¹ty, albo od Zielnej, albo na sam¹ Siewn¹.
– Mówcie prêdzej, bo, widzicie, ja nie mam czasu – prosi³ Borowiecki, który chocia¿ siê

nudzi³ podczas tego bez³adnego opowiadania i ma³o s³ysza³, siedzia³ cierpliwie, bo wiedzia³,
¿e ch³opi lubi¹ siê przede wszystkim wygadaæ i wy¿aliæ po ludzku, a robi³ to g³ównie dlate-
go, ¿e pochodzili z Kurowa.
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– Rzeknij, matka. co osta³o, bo wielmo¿nemu panu spieszno.
– To z ³aski Boski i z ³aski panienki i bez to, co stary mia³ kunia i zarabia³, i bez to, co siê

czasem przeda³o, a to prosiaka jakiego, a to g¹skê, a to czasem jak¹ kapkê mleka albo i pó³-
kwartek mas³a i jajków, toœwa siê mia³y niezgorzy. Ca³a wieœ nam zazdroœci³a, ¿e to my
pierwsze by³y przy dworze, ¿e to nas panienka uwa¿a³a, ¿e to w izbie i obrazy œwiête by³y
pikne, we z³otych ramach, ¿e to i odzienie zaw¿dy by³o jak siê patrzy, ¿eœwa siê to nie bija³y,
bo panienka ciêgiem mówi³a, ¿e to grzych i obraza boska najwiêksza; ¿e to mój u ksiêdza
Szymona czêsto by³ i wozi³ go do kolei, to bez to pomstowa³y na nas. A ju¿ najgorsza to by³a
ta Pietrkowa, co to siedzi ino bez miedzê. K³ótnica taka, ¿e j¹ i ksi¹dz Szymon ju¿ nieraz
z ambony napomina³. Nic nie pomog³o, ciêgiem tylko bij zabij na mnie. A taka niepoczciwa,
co szczeka³a po ca³y wsi, ¿e to ze dworu wynoszê kaszê, ¿e mój kradnie siano z dworskich
stogów. Widzieliœcie wy, ludzie! A¿eby nam tak kulasy poupad³y, jak jej ozór ten przeklêty
odleci za szczekanie, jeœliwa co wziê³y. Ale ¿eby to ino to!

– Có¿ ona wiêcej zrobi³a, mówcie – szepn¹³ prawie z rozpacz¹, bo kobieta gada³a coraz
szczegó³owiej, oœmielona jego ¿yczliwym wzrokiem.

– A to bez ni¹ myœwa siê spali³y. Bo by³o tak, ¿e zaw¿dy jak to po somsiedzku siê przytra-
fia, g¹siaki moje, ju¿ takie w knotach, co bym nijak nie mog³a sprzedaæ, po piêædziesi¹t ko-
piejek, przesz³y na jej pole, ale nie by³o i pacierza, ino co dziobami chwyci³y chila tyla
trawkê, a ta suka zapowietrzona poszczu³a je. A¿ebyœ Boga przy skonaniu nie ogl¹da³a, a¿e-
byœ! Zaraz mi zdechnê³o piêcioro tych g¹sków, bo je tak pies pogryz. Com siê wyp³aka³a, to
ja¿e trudno wypowiedzieæ. Stary przyjecha³, ja mu mówiê, a on mi rzek³: „Inszej rady ni ma
na tak¹, ino spraæ tak, coby gnaty poczu³a.”

– Prawda, rzek³em tak, mów dalej, matka.
– Spra³am j¹ rzetelnie, zdar³am za te kud³y, co ma kiej czarownica, utyt³a³am w gnojówce,

skopa³am kiej sukê. A to mi potem wieprzaka przetr¹ci³a. Poszliœwa na s¹dy. Niech ta spra-
wiedliwoœæ s¹dzi, kto winowaty – wykrzyknê³a, rozkrzy¿owuj¹c rêce.

– A kiedy¿ was spali³a?
– Ja nie mówiê, co ona, ino ¿e bez ni¹, bo jakieœmy siedzieli w s¹dzie, przylata woŸny

i pedo: „Cha³upa siê wam, Sochowa, pali!” Jezus Maria, jakby mi kto ³ysty poprzetr¹ca³, ru-
szyæ siê z miejsca nie mog³am.

– No, dosyæ, rozumiem. A teraz chcecie znaleŸæ robotê w fabryce?
– Juœci tak, wielmo¿ny panie. Boœwa zesz³y na dziady, bo siê spali³o wszyæko: i cha³upa,

i obora, i ca³ki lewentarz, nic, ino teraz iœæ po proszonym.
Zaczê³a p³akaæ spazmatycznie, a ch³op sta³ wci¹¿ powa¿nie, zapatrzony w Borowieckie-

go, odgarniaj¹c jednakim ruchem g³owy grzywê, co mu co chwila spada³a na oczy i twarz.
– Znacie tu kogo w £odzi?
– S¹ tutak ludzie z naszych stron, jest Antek Micha³ów, jest, powiedz dokumentnie, matka.
– Juœci, ¿e s¹, ino nie wiada, kaj ich szukaæ.
– PrzyjdŸcie do mnie, Socha, we wtorek o pierwszej godzinie. Robotê wam znajdê. Mate-

usz – krzykn¹³ na lokaja – poszukaj im mieszkania i zaopiekuj siê nimi.
Mateusz krzywi³ siê niechêtnie i pogardliwie patrzy³ na nich.
– No, idŸcie z Bogiem, a we wtorek przyjdŸcie.
– Przyjdziewa, mów no, matka.
Ale kobieta schyli³a siê do nóg Karolowi i obejmuj¹c je prosi³a:



55

– A tom po tej ostatniej kurze, co siê nie spali³a, uzbiera³a mendel jajków, to niechta wiel-
mo¿nemu panu bêd¹ na zdrowie, bo ze szczyrego serca dajem – i po³o¿y³a mu u nóg wêze³ek.

– Prawda, niechta bêd¹ na zdrowie – i pochyli³ siê tak¿e do nóg.
– No, dobrze, dziêkujê wam, przyjdŸcie we wtorek. – Zostawi³ ich i poszed³ do drugiego

pokoju.
– Co za kopalniani ludzie! prze¿ytki – mrucza³, chodz¹c poruszony nieco, siad³ i czyta³

list od narzeczonej.
„Mój drogi panie Karolu!
Dziêkujê serdecznie za list ostatni, sprawi³ on dziadkowi wielk¹ przyjemnoœæ, a mnie

wprost rozrzewni³ i porwa³. Jaki pan dobry! przez umyœlnego a¿ przysy³aæ kwiaty.”
Uœmiechn¹³ siê drwi¹co, bo kwiaty owe dosta³ od kochanki w takiej iloœci, ¿e nie wiedzia³,

co z nimi zrobiæ, wiêc pos³a³ je narzeczonej.
„Jakie to œliczne te ró¿e! chyba nie ³ódzkie? a mo¿e mój drogi pan sprowadza³ umyœlnie

z Nizzy, jak to kiedyœ? To by mnie, bardzo ciesz¹c, bardzo smuci³o jednak, bo nie mam czym
równie¿ piêknym siê odwdziêczyæ. Wie pan, te kwiaty s¹ dzisiaj jeszcze, po dwóch tygo-
dniach, prawie nie zmienione – to zadziwiaj¹ce. Wprawdzie pielêgnujê je bardzo, bo nie ma
listeczka, któremu bym nie powiedzia³a, dotykaj¹c ka¿dego ustami: „Kocham.” Ale... dzia-
dek siê ze mnie œmieje i powiedzia³, ¿e napisze o tym do pana, wiêc ja siê ju¿ sama przyzna-
jê, a pan siê o to przecie¿ nie pogniewa, prawda?...”

– Anka moja droga – szepn¹³ porwany uczuciem i rozjaœnionymi oczami czyta³ dalej:
„Z pieniêdzmi ju¿ za³atwione, s¹ w Banku Handlowym do pañskiego rozporz¹dzenia, bo

kaza³am je zapisaæ na pana nazwisko, na nasze nazwisko...”
– Z³ota dziewczyna!
„Kiedy¿ bêdzie ta fabryka? Ja tak niecierpliwie czekam, bo takam ciekawa zobaczyæ j¹

i mojego drogiego pana jako fabrykanta! A dziadek zrobi³ sobie nawet œwistawkê i ni¹ budzi
nas i zwo³uje na œniadania i obiady.

Wczoraj by³ u nas pan Adam Stawski, pamiêta go pan? bo podobno byliœcie panowie ra-
zem w gimnazjum? Opowiada³ bardzo ciekawe i weso³e szczegó³y z waszego ¿ycia. Od nie-
go dopiero dowiedzia³am siê, ¿e mój kochany pan Karol to by³ taki ³obuz i takie mia³
powodzenie u kobiet jeszcze w gimnazjum. Ale dziadek przeczy temu stanowczo i mówi, ¿e
pan Adam ³garz zawo³any. Komu pan ka¿e wierzyæ?

Pan Adam straci³ wszystko, bo maj¹tek sprzeda³o mu Towarzystwo, ma wkrótce jechaæ do
£odzi, bêdzie i u pana.”

– Jeszcze jeden niedo³êga! – szepn¹³ niechêtnie.
„Ma jakiœ projekt wielkiego wynalazku i obiecuje sobie, ¿e na nim w £odzi zrobi

maj¹tek.”
– Idiota! nie pierwszy i nie ostatni.
„Trzeba mi koñczyæ, bo mi siê tak oczy klej¹ i dziadek ci¹gle wo³a, ¿ebym posz³a spaæ.

Dobranoc, mój królu z³oty, dobranoc! Napiszê jutro obszerniej. Dobranoc.
Anka”

W przypisku by³o jeszcze gor¹ce polecenie oddawców listu.
– Pieni¹dze s¹, to dobrze, to bardzo dobrze, dwadzieœcia tysiêcy rubli. Z³ota dziewczyna.

Bez namys³u oddaje swój posag.
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Przeczyta³ raz jeszcze list i schowa³ go do biurka.
– Z³ota, dobra, poœwiêcaj¹ca siê dziewczyna, ale... Dlaczego jest to „ale”! U diab³a! – ude-

rzy³ nog¹ w dywan i zacz¹³ bezmyœlnie przerzucaæ stosy papierów na stole.
– Tak, dobra, mo¿e najlepsza z tych, jakie znam, ale, ale, co mnie ona obchodzi?... Czy ja

j¹ kocham? Czy ja j¹ kiedy kocha³em? Postawmy kwestiê szczerze – myœla³, przypominaj¹c
sobie dok³adnie.

– Konie pana Bucholca po pana dyrektora – meldowa³ Mateusz.
Wsiad³ do powozu i pojecha³ do Bucholca.
Bucholc mieszka³ na samym koñcu miasta, za fabrykami swoimi. W du¿ym parku, grani-

cz¹cym jedn¹ stron¹ z murami fabryk, które nad nim panowa³y, sta³ jednopiêtrowy dom, na-
zywany pa³acem, zbudowany w tym ³ódzko-berliñsko-renesansowym stylu, z wie¿ami
baniastymi po rogach, z szeregiem facjat51 ozdobnych, z tarasem na dachu, obwiedzionym
¿elazn¹ balustrad¹.

Grupa wielkich, smutnych brzóz bieli³a siê w gazonie g³ównym przed podjazdem pa³aco-
wym. Œcie¿ki by³y wysypane mia³em wêglowym i bieg³y niby pasy czarnej croisy52 wpoœród
poobwi¹zywanych s³om¹ ró¿ i drzewek po³udniowych, co niby szyldwachy wyci¹gniêt¹ i za-
³amuj¹c¹ siê pod prostym k¹tem lini¹ obiega³y wielki czworoboczny trawnik, na którego ro-
gach sta³y cztery pos¹gi, okrêcone na zimê w kawa³y barchanowych podk³adek, zrudzia³ych
na deszczach i mrozach.

W jednym koñcu parku, pod czerwonymi murami fabryki, przez niskie krzewy i drzewa
b³yszcza³y w s³oñcu okna oran¿erii.

Park by³ smutny i niedbale utrzymywany.
Lokaj w czarnej liberii otworzy³ przed Borowieckim wielkie drzwi do przedpokoju, wy³o-

¿onego dywanem i obwieszonego fotografiami fabryk, grupami robotników i mapami maj¹t-
ków ziemskich, jakie posiada³ Bucholc.

Czworo drzwi prowadzi³o w g³¹b domu, a w¹skie ¿elazne schody na piêtro.
Wielka, ¿elazna latarnia w stylu gotyckim, wisz¹ca u sufitu, rozrzuca³a ³agodne œwiat³o,

co kolorowymi, jakby wyp³owia³ymi plamami m¿y³o na ciemnym dywanie i drzewem wy³o-
¿onych œcianach.

– Gdzie pan prezes?
– Na górze, w swoim gabinecie.
Lokaj szed³ naprzód i uchyla³ portier, otwiera³ drzwi, a Borowiecki szed³ wolno przez

wspania³e pokoje, bardzo powa¿nie i ciê¿ko umeblowane, zaciemnione prawie zupe³nie sto-
rami opuszczanymi. Cisza go otacza³a zupe³nie, bo odg³os kroków t³umi³y dywany.

Uroczysta, zimna powaga panowa³a w mieszkaniu; meble sta³y w pokrowcach ciemnych,
zwierciad³a, wielkie ¿yrandole, kandelabry, obrazy nawet na œcianach pokryte by³y zas³onami
i tonê³y w zmroku, w którym tylko b³yszcza³y br¹zowe ozdoby majolikowych53 pieców i z³o-
cenia stiukowych sufitów.

– Herr von Borowiecki! – meldowa³ powa¿nie lokaj w jednym z pokojów, gdzie pod
oknem, w g³êbokim fotelu, z poñczoch¹ w rêku, siedzia³a Bucholcowa.

– Gut morgen, Borowiecki – odezwa³a siê pierwsza, wyjê³a drut i wyci¹gnê³a do niego rêkê
jakimœ automatycznym ruchem.

– Gut morgen, Madam – poca³owa³ j¹ w rêkê i poszed³ dalej.
– Kundel! Kundel! – zakrzycza³a za nim papuga, uczepiona nogami u parapetu.
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Bucholcowa pog³aska³a j¹, uœmiechnê³a siê przyjaŸnie do bandy wróbli, co pod oknami na
drzewach siê bi³y, popatrzy³a w œwiat pe³en s³oñca i znowu robi³a poñczochê.

Bucholca znalaz³ Borowiecki w naro¿nym gabinecie.
Siedzia³ przed wielkim piecem z zielonych gdañskich kafli cudownie ornamentowanych,

w którym pali³ siê ogieñ, grzeba³ w nim ustawicznie swoim nieodstêpnym kijem.
– Dzieñ dobry! Kundel, krzes³o dla pana – zawo³a³ silnym g³osem na lokaja, który sta³

przy drzwiach, gotowy na najmniejsze skinienie.
Karol usiad³ tu¿ obok niego, plecami do œciany.
Bucholc podniós³ swoje jastrzêbie, czerwone oczy i dosyæ d³ugo œwidrowa³ twarz jego.
– Chory jestem – szepn¹³ wskazuj¹c na nogi pookrêcane w bia³¹ flanelê i le¿¹ce na tabu-

recie, wprost ognia, niby dwa wa³y materia³u surowego.
– Ci¹gle to samo? reumatyzm?
– Tak, tak – szepta³ i jakiœ bolesny skurcz skrzywi³ mu szaro-¿ó³taw¹, okr¹g³¹ twarz.
– Szkoda, ¿e pan prezes nie wyjecha³ na zimê do San Remo lub gdziekolwiek na po³u-

dnie.
– Co to pomo¿e, a ucieszy³bym tylko Szajê i tych wszystkich, co by chcieli, abym zdech³

jak najprêdzej. Kundel, popraw – krzykn¹³ na lokaja, wskazuj¹c na nogê swoj¹, zsuwaj¹c¹
siê z taburetu. – Ostro¿nie! ostro¿nie! – krzykn¹³.

– Myœlê, ¿e tych, co by chcieli pañskiej œmierci, jest bardzo ma³o, a mo¿e i nie ma ich
zupe³nie w £odzi, jestem nawet pewny, ¿e ich nie ma.

– Co mi pan gadasz, wszyscy chc¹, abym umar³, wszyscy – i dlatego w³aœnie na z³oœæ bêdê
jeszcze ¿y³ d³ugo, pan myœlisz, ¿e nie mam zazdrosnych, co?

– Kto by ich nie mia³.
– Ile by da³ Szaja za moj¹ œmieræ, jak pan myœlisz?
– Przypuszczam tylko, ¿e za ruinê pañsk¹, gdyby ta by³a mo¿ebn¹, to da³by bardzo wiele,

bardzo wiele pomimo swojego sk¹pstwa.
– Pan myœlisz? – szepn¹³ i oczy mu strzeli³y p³omieniem nienawiœci.
– Ca³a £ódŸ wie o tym.
– Jeszcze i wtedy kogo by oszuka³, bo zap³aci³by fa³szywymi pieniêdzmi albo wekslami

bez wartoœci. Kundel... – opuœci³ g³owê na piersi, na stary watowany szlafrok z ³atami na
³okciach, i zapatrzy³ siê w ogieñ.

Borowiecki, zaprawiony ju¿ dobrze w tej serwilistycznej subordynacji wobec milionerów,
nie œmia³ nic mówiæ, czeka³ cierpliwie, a¿ on pierwszy zacznie.

Rozgl¹da³ siê po œcianach, wybitych bardzo ciemnym wiœniowym adamaszkiem jedwab-
nym, obwiedzionym szerok¹ z³ot¹ lamperi¹. Kilka ordynarnych oleodruków niemieckich wi-
sia³o na œcianach. Olbrzymie mahoniowe biurko sta³o w rogu pomiêdzy dwoma oknami,
przys³oniêtymi ekranami z kolorowych szkie³. Linoleum, naœladuj¹ce posadzkê, pokrywa³o
pod³ogê gabinetu i by³o nader mocno powydeptywane.

– S³ucham pana – mrukn¹³ szorstko.
– Mówiliœmy o Szai.
– Dajmy spokój temu. Kundel! niech tutaj przyjdzie Hamer. Co to, za piêæ minut mam

braæ pigu³ki, a tego b³azna nie ma jeszcze. Pan znasz wczorajsze nowiny?
– S³ysza³em, pan Knoll mówi³ mi w teatrze.
– Pan bywasz w teatrze?
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Oczy mu zaœwieci³y ur¹gliw¹ z³oœliwoœci¹.
– Nie rozumiem nawet pytania pana prezesa.
– Prawda, ¿e pan Polak, prawda, ¿e pan von – zacz¹³ siê krzywiæ jakby do œmiechu.
– Przecie¿ i pan prezes bywa w teatrze.
– Ja jestem Bucholc, panie von Borowiecki. Ja mogê bywaæ wszêdzie, gdzie mi siê podo-

ba – podniós³ g³owê i dumnie, mia¿d¿¹co patrzy³.
– Winne s¹ teatry, ¿e zamiast byæ dla niektórych ludzi tylko, stoj¹ otworem dla wszystkich

maj¹cych za co kupiæ sobie miejsce – szepn¹³ Borowiecki i nie móg³ powstrzymaæ z³oœliwe-
go uœmiechu.

– Nie s³ucham pañskie gadanie – stukn¹³ ze z³oœci¹ kijem w g³ownie, ¿e a¿ siê iskry posy-
pa³y na pokój.

– Daruje pan prezes, ¿e go po¿egnam – mówi³ Borowiecki, podnosz¹c siê z krzes³a, ziry-
towany ostatnimi s³owami.

– SiedŸ pan, zaraz bêdzie obiad. Tu siê nie ma o co obra¿aæ, zreszt¹ pan wiesz, jak pana
ceniê, pan jesteœ wyj¹tkowym Polakiem. Knoll mówi³ panu o wszystkim?

– O bankructwach ostatnich.
– Tak, tak... Wyjecha³ za pilnym interesem i w³aœnie proszê pana o zast¹pienie go na ca³y

czas nieobecnoœci. Murray zast¹pi pana w drukarni.
– Dobrze, a co do Murraya, to bardzo zdolny cz³owiek.
– I g³upi. Siadaj¿e pan. Ja lubiê Polaków, ale z wami wcale gadaæ nie mo¿na, zaraz siê

byle s³ówkiem obrazi, i b¹dŸ zdrów. Langsam54, panie Borowiecki, langsam, pan nie zapomi-
naj, ¿e jesteœ moim cz³owiekiem.

– Pan prezes za czêsto mi przypomina, abym o tym chocia¿ na chwilê zapomnieæ móg³.
– Uwa¿asz pan to za niepotrzebne? – pyta³, patrz¹c na niego z uœmiechem dobrotliwym.
– Jak komu i jak gdzie.
– Ja bym panu da³ konie, tylko niech pan nimi powozi bez bata i bez cugli.
– Porównanie jako porównanie nie jest z³e, tylko nie bardzo mo¿na je zastosowaæ do nas

wszystkich, pracuj¹cych u pana.
– Ja go nie stosujê do pana ani do pañskich niektórych, uwa¿asz pan, mówiê niektórych

kolegów, tylko do tej czarnej roboczej masy...
– I ta robocza masa to ludzie.
– Byd³o, byd³o – wykrzykn¹³ bij¹c kijem w taboret z ca³ych si³. – Pan siê tak nie patrz na

mnie, ja tak mówiæ mogê, bo ja ich wszystkich ¿ywiê.
– Tak, ale oni pracuj¹ dosyæ dobrze na to ¿ywienie, zarabiaj¹.
– U mnie zarabiaj¹, ja im dajê zarobek, oni mnie powinni ca³owaæ po nogach, bo jakbym

im nie da³ roboty, to co?
– To by sobie znaleŸli gdzie indziej – szepn¹³, bo z³oœæ nim miotaæ poczyna³a.
– Zdechliby z g³odu, panie Borowiecki, jak psy.
Borowiecki nic ju¿ siê nie odzywa³, by³ zirytowany t¹ pych¹ g³upi¹ Bucholca, który prze-

cie¿ pomiêdzy ³ódzkimi fabrykantami by³ unikatem z wielkiego rozumu i wykszta³cenia, a tak
prostej kwestii nie rozumia³.

– Panie prezesie, szed³em w³aœnie z pigu³kami, kiedy przyszed³ August.
– Cicho! Jeszcze ca³e dwie minuty. Zaczekaj! – rzuci³ ostro do swojego nadwornego dok-

tora, który siê nieco zmiesza³ takim przyjêciem, ale stan¹³ pokornie o kilka kroków przy
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drzwiach i czeka³, biegaj¹c zalêknionym, niespokojnym wzrokiem po twarzy Bucholca, któ-
ry, wpatrzony w stary srebrny zegarek, nachmurzony siedzia³ w milczeniu.

– Ty siê, Hamer, pilnuj, ja ci p³acê za to, dobrze p³acê – rzek³ po chwili, nie odrywaj¹c
wzroku.

– Panie prezesie!
– Bucholc mówi, cicho! – rzek³ z naciskiem i uderzy³ go oczami.– Ja jestem punktualny,

jak mi raz powiedzieli, ¿e braæ pigu³ki co godzina, to biorê co godzina. Pan musisz byæ bar-
dzo zdrowym, panie Borowiecki, widaæ to po panu.

– Tak bardzo jestem zdrowy, ¿e jakbym posiedzia³ w fabryce w drukarni jeszcze dwa lata,
to mam pewne suchoty. Ju¿ mnie j doktorzy ostrzegali.

– Dwa lata! mo¿na jeszcze du¿o wydrukowaæ towaru przez dwa lata. Hamer, dawaj!
 Hamer z namaszczeniem odlicza³ piêtnaœcie pigu³ek homeopatycznych na wyci¹gniêt¹

rêkê Bucholca.
– Prêdzej! ty kosztujesz tyle co dobra maszyna, a ruszasz siê tak powoli – sykn¹³ i po³kn¹³

pigu³ki.
Lokaj poda³ mu na srebrnej tacy szklankê z wod¹ do picia po lekarstwie.
– On mi ka¿e po³ykaæ arszenik, to jakaœ nowa metoda leczenia, zobaczymy, zobaczymy...
– Ja ju¿ widzê du¿e polepszenie w zdrowiu pana prezesa.
– Cicho, Hamer, nikt ciê o to wcale nie pyta.
– Dawno pan prezes prowadzi tê arszenikow¹ kuracjê? – zapyta³ Borowiecki.
– Trzeci miesi¹c mnie ju¿ zatruwa. Mo¿esz iœæ, Hamer! – rzuci³ wynioœle.
Doktór uk³oni³ siê i wyszed³.
– £agodny cz³owiek z tego doktora, ma obwatowane nerwy! – zaœmia³ siê Borowiecki.
– Ja mu je watujê pieniêdzmi. Ja mu dobrze p³acê.
– Telefon siê pyta, czy jest pan Borowiecki? co mam powiedzieæ? – meldowa³ w drzwiach

dy¿urny, przyboczny urzêdnik Bucholca.
– Pozwoli pan prezes?
Bucholc kiwn¹³ niedbale g³ow¹.
Karol zeszed³ na dó³, do przybocznego kantoru Bucholca, gdzie by³ telefon.
– Borowiecki, kto wo³a? – pyta³ przyk³adaj¹c ucho do muszli.
– Lucy. Kocham ciê! – drga³y mu roztrzêsione odleg³oœci¹ wyrazy w uchu.
– Wariatka! – szepn¹³ uœmiechaj¹c siê ironicznie na stronie.
– Dzieñ dobry.
– PrzyjdŸ wieczorem o ósmej. Nikogo nie bêdzie. PrzyjdŸ. Czekam. Kocham ciê! S³uchaj,

ca³ujê ciê, do widzenia.
Istotnie, odczu³ rozpryœniête mlaœniêcie, jakby odg³os poca³unku.
Telefon zamilk³.
– Wariatka! Bêdzie z ni¹ ciê¿ko, nie zadowolni siê byle czym – myœla³, powracaj¹c na górê

i by³ wiêcej zniecierpliwionym ni¿ uradowanym tym oryginalnym dowodem mi³oœci.
Bucholc, wciœniêty w fotel, po³o¿y³ kij na kolanach i przerzuca³ jak¹œ grub¹, przepe³nion¹ cy-

frami broszurê, która tak go poch³onê³a, ¿e co chwila ³apa³ spodni¹ warg¹ przyciête krótko w¹sy,
co siê nazywa³o w jêzyku fabrycznym: „ssie nos”, a co by³o oznak¹ g³êbokiego zaabsorbowania.

Stos ca³y listów i rozmaitych papierów le¿a³ przy nim na niskim stoliku, ca³a œwie¿o na-
desz³a poczta dzisiejsza, któr¹ zwykle sam odbiera³.



60

– Pomo¿e mi pan rozsegregowaæ listy, panie Borowiecki, zast¹pi pan Knolla od razu,
zreszt¹, chcê pana nieco zabawiæ.

Borowiecki spojrza³ pytaj¹co.
– Listami. Zobaczy pan, jakie i o co lity pisuj¹ do mnie.
Od³o¿y³ za siebie broszurê.
– Kundel, dawaj!
Lokaj wszystkie papiery ze stolika zsypa³ mu na kolana.
Bucholc z szybkoœci¹ nieporównan¹ przegl¹da³ koperty i rzuca³ za siebie razem z objaœnieniem:
– Kantor!
Lokaj w powietrzu chwyta³ wielkie koperty opatrzone firmami.
– Knoll! – Listy z adresem ziêcia.
– Fabryka!
Na tych by³ adres firmy dla dorêczenia pracuj¹cym w fabrykach.
– Centrala! – Faktury kolejowe, zapotrzebowania, rachunki, trasy.
– Drukarnia! – Cenniki farb, próbki kolorów na cienkich kartonach i malowane wzory

deseni.
– Szpital! – Listy do szpitala fabrycznego i do doktorów.
– Merienhof! – Do zarz¹du maj¹tków ziemskich, który by³ przy g³ównym zarz¹dzie fabryki.
– Osobno!
Te by³y niezdecydowane i sz³y na biurko Bucholca albo zabiera³ je Knoll.
– Uwa¿aj, Kundlu! – krzykn¹³, uderzaj¹c kijem za siebie, bo us³ysza³ list padaj¹cy na zie-

miê, i znowu rzuca³ i komenderowa³ ostro i krótko.
Lokaj zaledwie zd¹¿y³ chwytaæ i wrzucaæ w otwory szafki z odpowiednimi napisami, któ-

rymi wpada³y przez rury na dó³, do przybocznego kantoru, sk¹d je rozwo¿ono natychmiast
i roznoszono.

– A teraz bêdziemy siê bawiæ! – szepn¹³, skoñczywszy rzucaæ, zosta³o mu na kolanach
tylko dziesiêæ listów ró¿nych formatów i kolorów. – Bierz pan i czytaj!

Karol rozdar³ kopertê pierwszego listu, równ¹, opatrzon¹ monogramem, i wyj¹³ list pach-
n¹cy fio³kami, pisany wykwintnym kobiecym charakterem.

– Czytaj pan, czytaj – szepn¹³ widz¹c, ¿e Borowiecki przez dyskrecjê siê oci¹ga.
„Jaœnie wielmo¿ny panie prezesie! Oœmielona rozg³osem i czci¹, z jak¹ wszystko, co nie-

szczêœliwe, wymawia imiê pana prezesa, udajê siê do niego z b³agaln¹ proœb¹ o pomoc, uda-
jê siê tym œmielej, i¿ wiem, ¿e czcigodny pan nie zostawi proœby mojej bez odpowiedzi, jak
nigdy nie zostawia niedoli ludzkiej, ³ez sierocych i cierpieñ, i nieszczêœæ bez wsparcia i opie-
ki. Znane jest twoje dobre serce w ca³ym kraju, znane!

Bóg wie, komu dawaæ miliony!”
– Ha, ha, ha! – œmia³ siê cicho i tak serdecznie, i¿ mu oczy na wierzch wychodzi³y.
„Nieszczêœcia nas przeœladowa³y, grady, pomór, susze, ogieñ, i doprowadzi³y do ostatniej

ruiny i takiej, ¿e dzisiaj m¹¿ mój sparali¿owany dogorywa.”
– Niech zdechnie! – rzuci³ twardo.
„A ja z czworgiem dzieci umieram z g³odu. Zrozumie pan prezes okropnoœæ mego po³o¿e-

nia, okropnoœæ tego kroku, jaki robiê ja, wychowana w innej sferze, jako kobieta z towarzy-
stwa, muszê siê poni¿aæ i nie dla siebie, bo raczej umar³abym z g³odu, ale to czworo
niewinnych dziatek!”
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– Daj pan spokój, to nudne. W koñcu czego ona chce?
– Po¿yczki na za³o¿enie sklepu, w iloœci tysi¹ca rubli – rzek³ Karol, przeczytawszy œpiesz-

nie resztê listu, pisanego wci¹¿ w tym p³aczliwie sztucznym stylu.
– W ogieñ! – zakomenderowa³ krótko. – Czytaj pan dalej.
Teraz by³ list mozolnie wykaligrafowany jakiejœ wdowy po urzêdniku, która mia³a szeœcio-

ro dzieci i sto piêædziesi¹t rubli emerytury i prosi³a o danie jej w komis sprzeda¿y resztek
fabrycznych, aby mog³a wychowaæ dzieci na dobrych obywateli kraju.

– W ogieñ! Ja na tym du¿o stracê, jak z nich bêd¹ z³odzieje.
Potem nastêpowa³ list jakiegoœ szlachcica, pisany nie bardzo ortograficznie, na papierze

pachn¹cym œledziami i piwem, widocznie pisany w jakiejœ restauracji ma³omiasteczkowej,
w którym ten przypomnia³, ¿e przed laty mia³ przyjemnoœæ znaæ Bucholca i jako mu wtedy
sprzedawa³ parê koni.

– Œlepych!... Znam go, on pisuje co rok, jak siê rata kwietniowa zbli¿a, nie czytaj go pan
dalej, ja wiem, co tam jest, proœba o pieni¹dze i zaklinanie, ¿e szlachcic szlachcica broniæ
powinien! G³upiec! W ogieñ.

I tak dalej sz³y listy: od wdów z dzieæmi, bez dzieci, z mê¿ami chorymi lub matkami, od
sierot, od okaleczonych w fabryce, od ludzi poszukuj¹cych posad, od techników, in¿ynierów,
od rozmaitych wynalazców, którzy obiecywali zrobiæ przewrót w przemyœle bawe³nianym,
a tymczasem ¿¹dali po¿yczki na dokoñczenie studiów i modeli; by³ nawet jeden list mi³osny,
wyznanie jakiejœ znanej dawniej, która nigdy zapomnieæ nie mog³a w obecnej niedoli szczê-
œcia dawnego.

– W ogieñ! W ogieñ! – zakrzycza³ trzês¹c siê ze œmiechu i nie chcia³ s³uchaæ szumnych,
patetycznych tyrad, zaklêæ, b³agañ, zakoñczonych proœb¹ o po¿yczkê.

– Uwa¿asz pan, jak ludzie mnie ceni¹! jak kochaj¹ moje ruble!
By³y listy i wymyœlaj¹ce najohydniej.
Karol siê powstrzyma³, nie wiedz¹c, czy czytaæ.
– Czytaj pan, wymyœlaj¹ mi, ja to lubiê, to przynajmniej szczere, a czêsto zabawniejsze

ni¿ tamte.
Karol czyta³ list zaczynaj¹cy siê od s³ów: „Herszcie z³odzieju ³ódzkich” – przechodzi³ ca³¹

skalê kl¹tw i wymyœlañ, z których naj³agodniejsze brzmia³y: „Œwinio niemiecka, ³otrze,
zbrodniarzu, pijawko, psie pod³y, kartoflarzu” – a koñczy³ siê takim frazesem: „Jeœli ciê po-
msta boska minie, to ciê kara ludzka nie minie, ty pod³y psie i drêczycielu.” List by³ bez pod-
pisu.

– On ma humor. Ha, ha, ha, weso³e bydlê.
– Wie pan prezes, ¿e ja ju¿ mam dosyæ, ju¿ mi obrzyd³o.
– Czytaj pan, napij siê pan szaflikiem ca³ym tych zgrzêz ludzkich, to dobrze robi na otrzeŸ-

wienie. To nale¿y do psychologii £odzi i waszego niedo³êstwa.
– Nie wszystkie listy s¹ od Polaków, s¹ i po niemiecku, nawet wiêksza czêœæ jest w tym

jêzyku.
– To w³aœnie dowodzi, ¿e s¹ wszystkie od Polaków. Wy macie zdolnoœæ do jêzyków i do

¿ebraniny, wy to dobrze robicie – mówi³ z naciskiem.
Karol popatrzy³ na niego oczami, w których zaczê³y b³yskaæ zielone skry gniewu i niena-

wiœci, ale czyta³ dalej, jak¹œ denuncjacjê na g³ównego magazyniera, ¿e kradnie towary.
– Daj pan, o tym trzeba siê przekonaæ.
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Schowa³ list do kieszeni.
By³y jeszcze skargi na majstrów, by³y pogró¿ki odprawionych z roboty, by³y i takie denun-

cjacje, ¿e któryœ powiedzia³ na Bucholca: „Œwinia z wypalonymi oczami”, „Stary z³odziej”,
pisane o³ówkiem na kawa³kach papieru opakunkowego.

– Daj pan ten list, to wa¿ny, drogi dokument, co o mnie mówi¹ moi ludzie – i uœmiechn¹³
siê pogardliwie.

– Pan myœlisz, ¿e ja codziennie czytam takie listy? Ha, ha, ha! August nimi podpala w pie-
cu, ca³a korzyœæ z tego naci¹gania.

– A swoj¹ drog¹ pan prezes rocznie daje kilka tysiêcy rubli na ró¿ne cele publiczne.
– Dajê, dajê, bo mi je z gard³a wydzieraj¹, bo muszê dla œwiêtego spokoju rzuciæ jak¹ koœæ

dla ho³oty.
– Dawniejsza zasada: „szlachectwo obowi¹zuje”, zmieni³a siê dzisiaj na: „miliony obowi¹zuj¹”.
– G³upia, nihilistyczna zasada. Co mnie obchodzi, ¿e zdychaj¹ z g³odu, niech zdychaj¹.

Zawsze jakaœ czêœæ ludzi musi nic nie mieæ. Mnie nikt nie da³ ani grosza, wszystko musia-
³em sobie wyrwaæ, wyrobiæ, wiêc dlaczego ja mam dawaæ drugim, za co? Niech mi kto udo-
wodni, ¿e powinienem. Komu ja mam dawaæ? Panom, którzy przehulali maj¹tki, niech ich
diabe³ weŸmie. Tu u was wszyscy chc¹ braæ, a nikt robiæ nie chce. Móg³ który z was tak jak
ja przyjœæ do £odzi, zabraæ siê do roboty, zrobi³by tak samo jak ja maj¹tek. A dlaczego tak
nie by³o? bo wyœcie w tym czasie robili u nas rewolucjê... Ho! ho! Donkiszoci! – splun¹³ z po-
gard¹ na w³asne nogi i œmia³ siê d³ugo, rozbawiony nies³ychanie.

Karol chodzi³ po pokoju nie chc¹c nic mówiæ, i chocia¿ zaczyna³o siê w nim wszystko
trz¹œæ z gniewu, milcza³ i udawa³ obojêtnego, wiedzia³, ¿e Bucholca nie przekona, a nie chcia³
mu siê nara¿aæ.

Bucholc zauwa¿y³ to pewne udrêczenie, jakie sprawia³ Borowieckiemu, i dlatego w³aœnie
gada³ coraz boleœniejsze dla niego rzeczy, torturowa³ go z rozmys³em; lubi³, sprawia³o mu to
niezwyk³¹ przyjemnoœæ, jeœli móg³ mêczyæ kogoœ i pluæ w ludzkie dusze.

Le¿a³ nieomal w fotelu, z nogami, które siê prawie przypieka³y przy ogniu ustawicznie
podsycanym, a w którym co chwila grzeba³ kijem; z twarz¹ szaro¿ó³t¹ niby trupa rozk³adaj¹-
cego siê, w której œwieci³y krwawo oczy z³oœci¹ i ur¹ganiem. Okr¹g³a czaszka, pokryta reszt-
kami siwych w³osów, odrzyna³a siê jaœniej od ciemnego t³a fotelu.

Nie zamyka³ prawie ust, tylko z coraz wiêksz¹ pasj¹ plu³ na wszystko i kopa³ wszystko.
Wygl¹da³ niby bo¿ek pookrêcany w ³achmany i szmaty, który w g³êbi swej œwi¹tyni z³otej le¿y
na milionach i nimi potê¿ny ur¹ga wszystkiemu, drwi ze s³aboœci, szydzi z uczuæ i samo cz³o-
wieczeñstwo nie podniesione milionami ma w pogardzie.

Przerwa³ mu wreszcie lokaj, melduj¹cy obiad.
Dwóch ludzi wziê³o z nim fotel i nios³o do jadalni, po³o¿onej na drugim koñcu domu.
– Pan umiesz s³uchaæ, pan jesteœ m¹dry cz³owiek! – szepn¹³ do Karola, id¹cego tu¿ obok.
– To by³o wszystko bardzo ciekawe, co pan mówi³, zajmowa³o mnie to bardzo jako mate-

ria³y do patologii milionerów – rzek³ powa¿nie, patrz¹c mu siê w oczy.
– Panie!... Nie przechylaj! – rykn¹³ na lokaja, nios¹cego z lewej strony, uderzaj¹c go ki-

jem w g³owê. – Panie Borowiecki, ja pana szanujê bardzo, daj pan rêkê. My siê rozumiemy,
my mo¿emy dobrze ¿yæ ze sob¹, licz pan zawsze na mnie.

W jadalni by³a ju¿ Bucholcowa i gdy mê¿a ustawili przy stole, poca³owa³a go w g³owê,
podaj¹c w zamian swoj¹ rêkê do uca³owania, usiad³a naprzeciwko.
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Doktór by³ tak¿e, przyst¹pi³ pierwszy do Borowieckiego i przedstawi³ siê.
– Hamerstein, dr Juliusz Gustaw Hamerstein – powtórzy³ z naciskiem, g³adz¹c wielk¹ ko-

nopiast¹ brodê, sp³ywaj¹c¹ mu a¿ do pó³ piersi.
– Doktór homeopatii i wegetarianizmu. Kundel, kosztuje mnie cztery tysi¹ce rubli rocz-

nie, wypala moje drogie cygara i obiecuje, ¿e albo mnie wyleczy, albo umrê...
Doktór, chcia³ coœ powiedzieæ, ale stara bardzo cichutkim g³osikiem zaprasza³a do obiadu,

który zaraz lokaje zaczêli roznosiæ.
Rozmowa toczy³a siê po niemiecku.
– Pan nie wegetarianin? – pyta³ Hamerstein, wyci¹gaj¹c brodê spod serwetki, w jak¹ by³

obwi¹zany.
– Nie, panie. Jestem zupe³nym panem wszystkich swoich w³adz – odpar³ doœæ cierpko, bo

mu siê niesmaczn¹ wyda³a ta figura, jakby rozlana, z wielkim brzuchem, z wielk¹ twarz¹,
z olbrzymi¹ ³ys¹ czaszk¹, œwiec¹c¹ jak rondel œwie¿o wyczyszczony.

Hamerstein poruszy³ siê niecierpliwie, rzuci³ pogardliwe spojrzenie spod wypuk³ych nie-
bieskich okularów i rzek³ sucho:

– Ka¿da prawda bywa zawsze z pocz¹tku wyœmiewan¹.
– Pan ma du¿o zwolenników w £odzi?
– Siebie i moje psy chore na parchy, bo im weterynarz nie kaza³ dawaæ miêsa – drwi³ Bu-

cholc, który siedzia³ przy stole, ale nie jad³ nic prócz kaszy owsianej z mlekiem.
– Co £ódŸ, co ca³a Polska – barbarzyñstwo!
– Dlatego pan przyjecha³? Dobre pole do apostolstwa.
– Ja napisa³em ksi¹¿kê o wegetarianizmie pod tytu³em Naturalne po¿ywienie, mogê j¹

panu przys³aæ.
– Dziêkujê, przeczytam z ciekawoœci¹, ale w¹tpiê, czy pan zyska we mnie adepta.
– Pan prezes to samo mówi³ z pocz¹tku, a teraz...
– A teraz jesteœ g³upi, mój Hamer, bo tego nie rozumiesz, ¿e jak siê jest chorym, a ca³a

g³upia medycyna nie pomaga, to cz³owiek gotów jeŸdziæ do owczarzy, do ksiêdza Kneippa,
wreszcie nawet do twojej elektryczno-homeopatyczno-wegetariañsko-arszenikowej metody.

– Bo ona jedynie pomaga, bo zasada homeopatii: similia similibus curantur55, jest zasad¹
naturze ludzkiej najbardziej odpowiedni¹, jest jedynie prawdziwa. Pan prezes stwierdza j¹ na
sobie najlepiej.

– Dotychczas tak, ale jak siê zmieni na gorsze, to mo¿esz byæ doktór pewnym, ¿e ciê obijê
kijem i ka¿ê razem z ca³¹ twoj¹ blag¹ zrzuciæ ze schodów.

– Kto daje nowe prawdy, bierze w nagrodê mêczeñstwo – szepn¹³ sentencjonalnie, dmu-
chaj¹c w mleko.

– Daj spokój z mêczeñstwem, ty bierzesz w nagrodê cztery tysi¹ce rubli i twarz ci siê œwie-
ci sad³em jak latarnia.

Doktór podniós³ w górê okulary, jakby powo³ywa³ sufit na œwiadka, ile cierpi, i jad³ dalej
kaszê z mlekiem.

Pó³misek sa³aty z oliw¹ i drugi z kartoflami sta³ przed nim.
Umilkli.
Lokaje niby cienie przemykali siê bez szelestu, œledz¹c, co móg³ kto potrzebowaæ.
Jeden sta³ za Bucholcem i podawa³ natychmiast to, na czym wzrok jego zatrzymywa³ siê.
– Kundel! – mrucza³ czasami Bucholc, gdy siê opóŸni³ lub Ÿle poda³.
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Bucholcowa z drugiej strony sto³u siedzia³a, nie bior¹c zupe³nie udzia³u w rozmowie.
Jad³a bardzo wolno, ¿uj¹c przednimi zêbami, uœmiecha³a siê niby maska woskowa blady-

mi ustami, spogl¹da³a martwym wzrokiem na Borowieckiego, poprawia³a chwilami koron-
kowy czepeczek, który stroi³ jej siwe w³osy, g³adko przyczesane nad czo³em ¿ó³tym i suchym,
o pozapadanych skroniach, g³aska³a papugê, wisz¹c¹ na porêczy krzes³a niby pêk barw najja-
skrawszych, ma³¹, pomarszczon¹, ¿ó³t¹ rêk¹.

Gdy jej by³o czego potrzeba, kiwa³a na lokaja i mówi³a mu szeptem prawie niedos³yszal-
nym albo pokazywa³a palcem. Siedzia³a niby mumia, ¿yj¹ca tylko w pozosta³ych, automatycz-
nych, najd³u¿ej trwaj¹cych ruchach.

Obiad by³ najzwyklejszy, na sposób niemiecki. Ma³o miêsa, a wiele jarzyn.
Zastawa bardzo zwyk³a: platery dobrze ju¿ zu¿yte, porcelana powyszczerbiana, malowana

w go³¹bki na brzegach talerzy.
Dla Borowieckiego tylko podano koniak i kilka gatunków win, które mu sam Bucholc

nalewa³ zachêcaj¹c:
– Pij pan, panie Borowiecki, to jest dobre wino.
Koniec obiadu szed³ milcz¹co i nudnie.
Cisza panowa³a przyt³aczaj¹ca, czasem tylko papuga nic nie mog¹c œci¹gn¹æ ze sto³u krzy-

cza³a: „Kundel!” Ale to samo rzuca³ szeptem Bucholc pod adresem lokaja. A ka¿de s³owo
czy dŸwiêk rozlega³o siê echem, prawie hucza³o w tej wielkiej jadalni, w której mog³o siê
pomieœciæ dwieœcie osób, obstawionej ciemnymi, dêbowymi kredensami rzeŸbionymi w sty-
lu staroniemieckim i zydlami w tym¿e samym stylu.

Wielkie okno weneckie, wychodz¹ce na mury fabryk, dawa³o niewiele œwiat³a, rozœwietla-
³o tylko ten koniec sto³u, przy którym siedzieli, reszta tonê³a w jakimœ rdzawym zmroku,
z którego wynurzali siê co chwila jak czarne cienie – lokaje.

S³oñce przedar³o siê z boku okna i rozla³o smugê czerwonawego, przedzachodniego œwia-
t³a na pó³ sto³u.

– Zas³oñ! – krzykn¹³ Bucholc, bo nie lubi³ s³onecznego œwiat³a, i patrzy³ z luboœci¹
w ¿yrandol, który rozb³ysn¹³ elektrycznoœci¹.

Obiad siê wreszcie skoñczy³ na pociechê Karola, któremu siê ju¿ spaæ zachcia³o w tej ci-
szy i nudzie.

Stara tak samo poca³owa³a mê¿a w g³owê, nadstawiaj¹c w zamian rêkê i wyci¹gnê³a j¹
nastêpnie automatycznym ruchem do Borowieckiego, który ju¿ nie siedzia³ d³ugo, zamieni³
kilka s³ów po cichu z doktorem, bo Bucholc drzema³ w fotelu, i nie ¿egnaj¹c siê z nim, wy-
szed³.

Jadalnia zupe³nie opustosza³a, zosta³ tylko œpi¹cy Bucholc w fotelu i lokaj stoj¹cy o parê
kroków, nieruchomy, wpatrzony, gotowy na ka¿de skinienie.

Borowiecki, wydostawszy siê na ulicê, na œwie¿e powietrze i na jasny, s³oneczny dzieñ,
odetchn¹³ z uczuciem ulgi ogromnej.

Odes³a³ konie Bucholca czekaj¹ce na niego i poszed³ pieszo, min¹³ park i obok fabryki
skrêci³ z Piotrkowskiej w ma³¹ nie brukowan¹ uliczkê, biegn¹c¹ w pola i z jednej strony ob-
stawion¹ d³ugimi, posêpnymi koszarami dla robotników.

Smutnie tam by³o i brzydko.
Wielkie, dwupiêtrowe szopy kamienne bez najmniejszych ozdób, nagie, czerwieni¹ce siê

boleœnie nêdzn¹ ceg³¹ œcian, wykruszanych przez wiatry, przegl¹da³y siê w ulicy, pe³nej cuch-
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n¹cego b³ota; setki ma³ych, poprzepalanych okienek, z rzadka bielej¹cych siê firankami lub
ozdobionych doniczkami kwiatów, patrzy³o w potê¿ne korpusy fabryki rozk³adaj¹cej siê po
drugiej stronie drogi za wysokim parkanem i szeregiem olbrzymich topoli z uschniêtymi
czubkami, co sta³y niby szkielety groŸne, rozgraniczaj¹c te smutne katakumby ludzkie, do
jakich mia³y podobieñstwo domy robotnicze, od fabryk, które w ciszy niedzielnego odpoczyn-
ku, oniemia³e, milcz¹ce, a potê¿ne ogromem, wygrzewa³y w wiosennym s³oñcu swoje po-
tworne cielska i b³yska³y ponuro tysi¹cami okien.

Borowiecki przesuwa³ siê pod domami, po w¹skich k³adkach i kamieniach, miejscami zu-
pe³nie zalanymi przez b³oto, które niby wod¹ falowa³o i rozpryskiwa³o siê a¿ na parterowe
okna i na drzwi prowadz¹ce do sieñ i kurytarzy, w których hucza³y krzyki dzieci.

Za domami wszed³ do d³ugiego ogródka, granicz¹cego przez drogê z polami rozleg³ymi,
na których w oddaleniu czerwieni³y siê mury fabryk i porozrzucane samotnie domy. Wiatr
stamt¹d zawiewa³ zimny i wilgotny i szeleœci³ liœciami ¿ywop³otów grabowych, co uschniête,
¿ó³te, trzês³y siê za ka¿dym powiewem i opada³y na czarne, rozmiêk³e uliczki ogródka.

W ogrodzie sta³ wysoki, jednopiêtrowy dom, w którym mieszka³ jego pomocnik Murray,
by³o w tym domu i jego mieszkanie, jakie mu fabryka wyznaczy³a, ca³e piêtro lub parter do
wyboru, ale Borowiecki mia³ nieprzezwyciê¿ony wstrêt do tego mieszkania smutnego.

Z jednej strony z okien widaæ by³o podwórza domów robotniczych: od frontu szed³ ogródek
i widok na fabrykê, a z lewej sz³a tak samo jak od frontu ostatnia zamiejska ulica, nie brukowana,
otoczona rowami o kilko³okciowej g³êbokoœci, nad którymi ros³y stare, umieraj¹ce drzewa, chyl¹-
ce siê coraz bardziej, podmywane œciekami sp³ywaj¹cymi z s¹siednich fabryk, a za nimi oczy le-
cia³y po wielkim kawale ziemi, pe³nej do³ów, ka³u¿, gnij¹cej wody, zafarbowanej odp³ywami
z blichów i apretur, stosów rumowisk i œmieci, jakie tutaj wywo¿ono z miasta, rozwalonych pie-
ców cegielnianych, grup drzew poschniêtych, œladów zagonów, kup gliny pozostawionej od jesie-
ni, domków skleconych z desek i ma³ych fabryczek pod samym lasem szajblerowskim, co swoj¹
zdrow¹ czerwonoœci¹ i martwymi, twardymi konturami razi³y wprost oczy.

Nie cierpia³ tego ³ódzkiego krajobrazu, wola³ mieszkaæ w wynajêtym mieszkaniu i niezbyt
wygodnym, ale mieszka³ w mieœcie i z przyjació³mi, z którymi ³¹czy³a go nie tyle przyjaŸñ,
co dawna za¿y³oœæ i przyzwyczajenie wieloletnie. Razem mieszkali przez ca³y czas studiów
w Rydze, razem jeŸdzili za granicê i razem przed kilku laty znaleŸli siê w £odzi.

Borowiecki by³ chemikiem-koloryst¹, Baum tkaczem i przêdzalnikiem, a Welt skoñczy³
kursa handlowe.

W £odzi mieli swoje nazwy z³oœliwe: Welt i dwa du¿e B, albo: Baum i S-ka, czyli trzech
braci ³ódzkich.

Murray wybieg³ a¿ do ogródka na spotkanie i ju¿ z daleka wyciera³ rêce, które mu siê
wci¹¿ poci³y, wielk¹ jak przeœcierad³o, ¿ó³t¹ chustk¹.

– Myœla³em, ¿e pan ju¿ wcale nie przyjdzie.
– Przecie¿ obieca³em.
– Jest u mnie jeden m³ody warszawiak, który niedawno przyjecha³ do £odzi.
– Któ¿ taki? – pyta³ obojêtnie, zdejmuj¹c palto w przedpokoju obwieszonym a¿ po sufit

sztychami przewa¿nie nagich kobiet.
– Handlowiec, zak³ada jak¹œ agenturê.
– U diab³a, na dziesiêciu spotkanych na ulicy szeœciu jest œwie¿o przyby³ych i zak³adaj¹-

cych agentury, a dziewiêciu chc¹cych zrobiæ miliony.
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– Tote¿ siê w £odzi robi gêsto.
– Ba, ¿eby ci nowi byli  k o l o r, ale to  b e j c  najpodlejszy.
Koz³owski, ów warszawiak, podniós³ siê niedbale z kanapki na przywitanie i opad³ z po-

wrotem ciê¿ko, pi³ ustawicznie herbatê, któr¹ mu z samowara nalewa³ Murray.
Rozmowa zawi¹za³a siê ¿ywo, bo Murray by³ rano w mieœcie i opowiada³ o skutkach ban-

kructw.
– Ze dwadzieœcia firm diabli wezm¹ zaraz, a z ilu takie plajty wypuszcz¹ krew, to siê po-

ka¿e. W ka¿dym razie Wolkman siê chwieje, Grosman, ziêæ Grünspana, oblicza siê; Frysz-
man, mówi¹, ¿e on tylko czeka³ takiej okazji i zaraz dzisiaj z wielkim poœpiechem  p o ³ o ¿ y
³  s i ê, ba³ siê, ¿eby mu czasem nie przeszkodzili, potrzebuje zarobiæ, ma wyp³acaæ posag
ziêciowi. Mówi¹, ¿e i Trawiñski lata³ dzisiaj po bankierach, coœ z nim Ÿle, pan go zna, panie
Borowiecki.

– Nasz kolega z Rygi.
– Widzê, ¿e tutaj ca³a Sodoma i Gomora – wykrzykn¹³ Koz³owski mieszaj¹c herbatê.
– A có¿ w Warszawie s³ychaæ, wci¹¿ Mikado? – zapyta³ Karol drwi¹co.
– Mówi pan o dawnej przesz³oœci, o bardzo dawnej.
– Nie jestem au courant spraw warszawskich, przyznajê siê szczerze.
– Widzê to, otó¿ u nas panuje teraz Ptasznik z Tyrolu, wspania³a heca.

Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, ptaszku, mój!

Zacz¹³ nuciæ bezwiednie i z luboœci¹.
– Powiadam panu, ¿e Czosnowska jest boska po prostu.
– Có¿ to za dama?
– Pan nie wie? Naprawdê pan nie wie? ha, ha, ha! – zacz¹³ siê œmiaæ na ca³e gard³o.
– Panie Robercie, poka¿cie mi to nowe urz¹dzenie – prosi³ Karol.
I wyszli zaraz na drug¹ stronê domu.
– Ale¿ to ca³y magazyn piêknych mebli! – wykrzykn¹³ zdziwiony.
– Co, ³adne, prawda? – szepta³ z dum¹ i zadowoleniem i jego wyblad³e oczy promienio-

wa³y, szerokie usta œmia³y mu siê, gdy pokazywa³ ca³e urz¹dzenie domu.
By³ salonik maleñki, elegancki, zapchany meblami o ¿ó³tych obiciach, stoj¹cymi na bla-

dofio³kowym dywanie, obwieszony portierami, tak¿e ¿ó³tymi.
– To jest ³adna kombinacja! – zawo³a³ Karol, z przyjemnoœci¹ patrz¹c na harmoniê, w jak¹

zlewa³y siê barwy.
– Co, ³adne, prawda? – wo³a³ uszczêœliwiony wycieraj¹c wci¹¿ rêce, ¿eby dotkn¹æ jedwab-

nych sznelowych56 firanek.
Garb mu drga³ i unosi³ co chwila surdut na plecach, który obci¹ga³ ustawicznie.
– To bêdzie jej pokój, jej buduar – szepn¹³ cicho, z namaszczeniem wprowadzaj¹c do

maleñkiego pokoiku, zastawionego miniaturowymi sprzêtami i masami cacek porcelanowych.
Pod oknem wielka ¿ardinierka z³ocona dŸwiga³a ca³y bukiet kwitn¹cych ró¿nokolorowych

hiacyntów.
– Ale¿ pan o niczym, jak widzê, nie zapomnia³eœ.
– Ja myœlê o tym przecie – rzek³ mocno, wytar³ rêce, obci¹gn¹³ surdut i koœcisty d³ugi nos

wsadzi³ w kwiaty, g³êboko oddychaj¹c ich zapachem.
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Pokaza³ mu jeszcze sypialniê i ma³y pokoik od ty³u.
Wszystkie by³y równie¿ elegancko i z komfortem umeblowane, wszêdzie znaæ by³o rêkê

cz³owieka znawcy i kochaj¹cego bardzo przysz³¹ swoj¹ ¿onê.
Wrócili do saloniku. Karol usiad³ i patrzy³ z uczuciem podziwu na niego.
– Znaæ, ¿e pan kochasz g³êboko – szepn¹³.
– Kocham, kocham bardzo! ¯ebyœ pan wiedzia³, jak wci¹¿ myœlê o niej.
– A ona?
– Cicho!... nie mówmy o tym – przerwa³ prêdko, zmieszany jego zapytaniem.
Zacz¹³ strzepywaæ z krzes³a jakiœ py³ nie istniej¹cy, aby pokryæ wzruszenie.
Karol zamilk³, pali³ papierosa i czu³, ¿e go obejmuje sennoœæ; usadowi³ siê wygodniej

w fotelu, pali³, przymyka³ oczy lub patrzy³ przez okno w sine niebo, na którym w dali ryso-
wa³y siê czarne sylwetki kominów fabrycznych.

Cisza ich ogarnê³a senna.
Murray wyciera³ rêce, obci¹ga³ surdut, g³adzi³ ca³¹ d³oni¹ swoje potê¿ne, czysto wygolone

szczêki i zapatrzy³ siê w dywan, w te blade kwiatki margeritek, jakie zajmowa³y œrodkowe pole.

Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, ptaszku mój!

Drga³ przyduszonymi dŸwiêkami œpiew Koz³owskiego i cichy g³os fortepianu przeciska³
siê do saloniku, i niby s³odk¹ ros¹ dŸwiêków opada³ na ich g³owy.

Borowiecki walczy³ ze snem, poci¹ga³ papierosa, ale rêka mu ciê¿y³a i opada³a na porêcz fotelu.
Murray siê rozmarza³ przysz³ym szczêœciem, ¿y³ t¹ nadziej¹ o¿enienia siê.
Jego miêkka, prawie kobieca dusza rozp³ywa³a siê w tysi¹cznych drobiazgach, którymi

nape³ni³ mieszkanie, i z góry cieszy³ siê wra¿eniem, jakie to musi zrobiæ na ¿onie.
Chcia³ mówiæ, ale spostrzeg³, ¿e Borowiecki œpi w najlepsze, zrobi³o mu siê trochê przy-

kro, wiêc nie budz¹c go przys³oni³ okno stor¹, wyj¹³ mu z rêki pal¹cego siê papierosa i wy-
szed³ na palcach.

Koz³owski wci¹¿ œpiewa³ i brzd¹ka³ na fortepianie.
– Mo¿e pan zaœpiewa jak¹ mi³osn¹, tylko bardzo tak¹, no, gor¹c¹ piosnkê! Ja panu tym-

czasem nalejê harbaty – prosi³ Anglik Murray.
– Z jakiej operetki?
– Ja nie wiem z jakiej. Ja tylko bardzo lubiê œpiewy mi³osne.
Koz³owski bardzo chêtnie zacz¹³ mu wyœpiewywaæ rozmaite popularne w Warszawie

piosnki.
– Widzi pan, to nie to, ja nie umiem nazwaæ, bo za ma³o znam wasz jêzyk, ale chcia³bym

coœ s³odkiego i ³adnego, te, co pan œpiewa³, s¹ ordynarne bardzo.
– Proszê pana, ja je we wszystkich warszawskich salonach œpiewa³em.
– Ja panu wierzê, Ÿle powiedzia³em, bo one s¹ ³adne, tylko zaœpiewaj pan jeszcze.
Koz³owski zacz¹³ nuciæ pó³g³osem ze swego niewyczerpanego repertuaru piosnki Tostie-

go; œpiewa³ niestrudzenie i wszystkie, jakie umia³; jego tenorowy, ma³y, ale metaliczny g³o-
sik, umyœlnie przyt³umiony, dŸwiêcza³ przeœlicznie.

Murray zas³ucha³ siê ca³y, zapomnia³ nalewaæ herbaty, nie wyciera³ r¹k, nie obci¹ga³ surdu-
ta, tylko ca³¹ dusz¹ pi³ tê s³odk¹, namiêtn¹, pal¹c¹, to znowu melancholijn¹ muzykê, s³ucha³
ca³¹ istot¹, a¿ mu oczy p³ywa³y we ³zach zachwytu, a ma³pia d³uga twarz drga³a ze wzruszenia.
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VI

Moryc Welt wyszed³ ko³o jedenastej z domu, jak mówi³ Mateusz Borowieckiemu, i wlók³
siê raczej, ni¿ szed³, trotuarem wystawionym na s³oñce, zatopiony w jakiejœ kombinacji fi-
nansowej, bo nie widzia³ znajomych, jacy mu siê k³aniali. Patrzy³ na ludzi i na miasto têpym
wzrokiem zamyœlenia.

– Jak to urz¹dziæ? Jak to urz¹dziæ? – myœla³ w kó³ko.
S³oñce œwieci³o jaskrawo nad £odzi¹, nad tysi¹cami kominów, co sta³y w ciszy niedziel-

nego odpoczynku i w czystym, przejrzystym powietrzu, nie zaciemnionym dymami, rdzawi³y
siê i niby potê¿ne pnie sosen, op³yniête b³êkitnawym wiosennym powietrzem.

Masy robotników, poubieranych œwi¹tecznie w letnie jasne ubrania, w krzycz¹ce koloro-
we krawaty, w czapki o mocno b³yszcz¹cych daszkach lub wysokie, dawno wysz³e z mody
kapelusze, z parasolami w rêkach, zalewa³o Piotrkowsk¹, ci¹gnêli sznurami z bocznych ulic
i t³oczyli siê na trotuarach tym ciê¿kim ruchem masy, która z biernoœci¹ poddaje siê wszel-
kiemu parciu; robotnice w cudacznych jaskrawych kapeluszach, w sukniach do figury, w ja-
snych pelerynkach, to znowu w chustkach kraciastych na ramionach, z w³osami g³adko
przyczesanymi i œwiec¹cymi pomad¹ i szpilkami z³otymi, czasem wetkniêtym sztucznym
kwiatkiem, drepta³y wolno, rozpieraj¹c siê ³okciami w t³umie, ochraniaj¹c czêsto w ten spo-
sób sztywne, mocno wykrochmalone suknie albo rozpiête nad g³owami parasolki, które jak
wielkie motyle o tysi¹cach barw chwia³y siê nad t¹ szar¹, wci¹¿ p³yn¹c¹ rzek¹ ludzk¹, wzbie-
raj¹c¹ po drodze nowymi przyp³ywami z bocznych, poprzecznych ulic.

Podnosili oczy ku s³oñcu, oddychali wiosn¹, jak¹ czuæ by³o w powietrzu, i szli naprzód
ociê¿ale, krêpowani œwi¹tecznym ubraniem, t¹ wzglêdn¹ cisz¹ ulicy, swobod¹, niedzielnym
wypoczynkiem, z którego nie umieli korzystaæ, z utkwionymi w jeden punkt oczami, oœlepie-
ni blaskami, w których te masy twarzy kredowobia³ych, ¿ó³tych, szarych, ziemistych, poza-
padanych, bez krwi, któr¹ powypija³y z nich fabryki, wygl¹da³y jeszcze nêdzniej. Przystawali
przed wystawami sklepów zape³nionych tandet¹ albo odp³ywali drobnymi strumykami do
szynków.

Z dachów, z popsutych rynien, z balkonów la³a siê woda strumieniami na g³owy przecho-
dz¹cych i na zab³ocone trotuary; wczorajszy œnieg topnia³ i œcieka³ po frontach pa³aców i do-
mów, ¿³obi¹c d³ugie, czarne smugi po œcianach pokrytych py³em wêglowym i sadzami.

Bruk uliczny, pe³en dziur i wybojów, by³ pokryty mas¹ lepkiego b³ota, które, rozbijane
przeje¿d¿aj¹cymi doro¿kami i powozami, opryskiwa³o trotuary i spaceruj¹cych.

A nad tym, po obu stronach ulicy ci¹gn¹cej siê olbrzymi¹ lini¹ a¿ do Ba³ut, sta³y zbit¹ mas¹
domy, pa³ace podobne do zamków w³oskich, w których by³y sk³ady bawe³ny; zwyk³e pud³a
murowane o trzech piêtrach, poobdzierane z tynków; domy zupe³nie stylowe o z³oconych
balkonach ¿elaznych barocco, powyginane, wdziêcz¹ce siê, pe³ne amorków na fryzach i nad
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oknami, przez które widaæ by³o szeregi warsztatów tkackich; malutkie, drewniane, pogiête
domki o zielonych omszonych dachach, za którymi wznosi³y siê w dziedziñcach potê¿ne ko-
miny i korpusy fabryk, tuli³y siê do boku pa³acu o ciê¿kim renesansowo-berliñskim stylu,
z czerwonej modelowej ceg³y i wszystkich odrzwiach i futrynach z kamienia, z wielk¹ p³asko-
rzeŸb¹ na frontonie, przedstawiaj¹c¹ przemys³, o dwóch bocznych pawilonach zakoñczonych
wie¿ami, a rozdzielonych od g³ównego korpusu przeœliczn¹ ¿elazn¹ krat¹, za któr¹ w g³êbi
wznosi³y siê kolosalne mury fabryki; domy ogromem i wspania³oœci¹ podobne do muzeów,
a które by³y sk³adami gotowego towaru; domy prze³adowane ozdobami w ró¿nych stylach,
bo na parterze renesansowe kariatydy podtrzymywa³y murowany ganek w staroniemieckim
stylu, nad którym drugie piêtro a la Louis XV wdziêczy³o siê falistymi liniami w obramowa-
niu okien, a zakoñcza³y facjatki pêkate, podobne do pe³nych szpulek; domy, które z powag¹
œwi¹tyñ wznosi³y mury ogromne, ozdobione surowo, pe³ne majestatu, na których z³oci³y siê
litery ryte w tablicach marmurowych: „Szaja Mendelsohn”, „Herman Bucholc” itd.

By³a to zbieranina, œmietnik wszystkich stylów stosowanych przez murarzy, naje¿ona wie-
¿yczkami, oblepiona sztukateriami, które wci¹¿ oblatywa³y, pociêta tysi¹cami okien, pe³na
kamiennych balkonów, kariatyd, facjatek niby ozdobnych, balustrad na dachach, wspania³ych
bram, gdzie szwajcarowie w liberii drzemali w aksamitnych fotelach, i zwyk³ych otworów,
którymi b³oto uliczne wlewa³o siê na straszne, podobne do gnojowisk podwórza; sklepów,
kantorów, sk³adów, sklepików nêdznych, przepe³nionych brudem i tandet¹, pierwszorzêdnych
hoteli i restauracyj, najohydniejszych szynków, przed którymi wygrzewali siê na s³oñcu nê-
dzarze – milionów, które przelatywa³y ulic¹ w przepiêknych powozach, zaprzê¿onych w ame-
rykañskie rysaki57 po dziesiêæ tysiêcy rubli sztuka – nêdzy, która siê przewala³a ulicami
z sinymi ustami rozpaczy i ostrym wzrokiem wiecznego g³odu.

– Cudne miasto – szepn¹³ Moryc stoj¹c na rogu pasa¿u Meyera i przymru¿onymi oczyma
patrz¹c po tych nieskoñczenie d³ugich groblach domów, co œciska³y ulice. – Cudne miasto,
ale co ja na tym zarobiê – myœla³ drwi¹co i wszed³ do cukierni naro¿nej, ju¿ zapchanej pra-
wie po wierzch.

– Melan¿58! – zawo³a³ na ch³opaków, biegaj¹cych we wszystkie strony, wcisn¹³ siê na jakieœ
miejsce wolne, przerzuci³ machinalnie ostatni „Berliner Börsen Courier” i znowu zapad³ w roz-
myœlania; myœla³, sk¹d wydostaæ pieniêdzy, a potem, jak urz¹dziæ, aby na tym bawe³nianym
interesie, o który zrobi³ z przyjació³mi uk³ad kilka godzin temu, zarobiæ jak najwiêcej.

Maurycy Welt za bardzo by³ ³ódzkim „Gründerem”59, ¿eby móg³ mieæ jakie wahania su-
mienia, przeszkadzaj¹ce mu zrobiæ dobry interes chocia¿by na skórze przyjació³, jeœli ten in-
teres sam mu wszed³ w rêce.

¯y³ w œwiecie, w którym oszustwa, podstêpne bankructwa, plajty, wszelkiego rodzaju
szwindle, wyzysk – by³y chlebem codziennym, wszyscy siê tym ³akomie karmili, zazdrosz-
czono g³oœno sprytnie u³o¿onych ³ajdactw, opowiadano sobie po cukierniach, knajpach i kan-
torach coraz lepsze kawa³y, admirowano tych publicznych oszustów, wielbiono i czczono
miliony, nie bacz¹c, sk¹d pochodz¹; co to kogo obchodzi³o, zarobi³ czy ukrad³, byle te milio-
ny mia³.

Niezrêcznych lub nie maj¹cych szczêœcia spotyka³y drwiny i ostre s¹dy, brak kredytu, od-
mowa zaufania – szczêœliwy mia³ wszystko; móg³ dzisiaj zrobiæ plajtê i p³aciæ dwadzieœcia
piêæ za sto, jutro ci sami, których okrad³, dadz¹ mu jeszcze wiêkszy kredyt, bo swoje straty
odbij¹ na innych robi¹c plajtê na piêtnaœcie procent za sto.
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Moryc myœla³ w³aœnie, jak by zarobiæ na spó³ce i jak by zarobiæ bez spó³ki.
– Kupiæ na wspólne conto co b¹dŸ, tylko dla zamydlenia oczów, a kupowaæ, co siê da, na

swoje w³asne conto – to by³a idea, jaka mu od rana przewierca³a mózg – rzuca³ kolumny cyfr
na marmurowy blat stolika, sumowa³, przekreœla³, œciera³ i pisa³ na nowo niestrudzenie, nie-
wiele zwa¿aj¹c, co siê oko³o niego dzieje.

Wyci¹gano do niego przez g³owy obok siedz¹cych rêce, œciska³ je, nie wiedz¹c komu.
– Morgen! – rzuca³ na odpowiedŸ i na przywitanie tym, których spostrzeg³, i zag³êbia³ siê

w najniemo¿liwsze kombinacje.
Nie móg³ znaleŸæ ani sposobu, ani pieniêdzy. Kredyt mia³ wyczerpany i zaanga¿owany

w agenturze. Weksli nie móg³ ju¿ wiêcej wystawiaæ, jeœli nie podeprze dobrym, solidnym
¿yrem.

– Kogo wzi¹æ na ¿yro? – to mu siê teraz t³uk³o po mózgu.
– Melan¿! – rzuci³ znowu kelnerom, którzy w gwarze i t³oku, jaki zape³nia³ cukierniê, krê-

cili siê pomiêdzy stolikami, z tacami kaw i herbat nad g³owami.
Zegar z kuku³k¹ wykuka³ pierwsz¹.
Z cukierni zacz¹³ siê wolny odp³yw na ulicê, na spacer.
Moryc wci¹¿ siedzia³, naraz oczy mu rozb³ys³y, rozczesa³ palcami swoj¹ wspania³¹, aksa-

mitn¹ brodê, wcisn¹³ mocno binokle na nos i zacz¹³ prêdko mrugaæ oczami.
Przyszed³ mu na myœl stary Grünspan , w³aœciciel wielkiej fabryki chustek we³nianych pod

firm¹: „Grünspan et Landsberger”, jego bliski kuzyn, bo brat matki.
Postanowi³ iœæ do niego i jeœli siê da, wzi¹æ go na ¿yro, a jeœli nie, to wci¹gn¹æ go do inte-

resu na spó³kê.
Rozpromienienie i radoœæ z odkrycia trwa³a krótk¹ chwilê, bo przypomnia³ sobie, ¿e

Grünspan zrujnowa³ w³asnego brata i uk³ada³ siê ju¿ parê razy. Z takim nie bardzo bezpiecz-
nie robiæ interesy.

– Plajciarz, oszust! – mrucza³ zirytowany czuj¹c, ¿e go nie weŸmie na ¿adne ¿yro, ale
pomimo to iœæ postanowi³.

Zacz¹³ siê rozgl¹daæ po cukierni, po w¹skim, ciemnym i d³ugim pokoju, prawie ju¿ pu-
stym, bo tylko pod oknami siedzia³o kilkunastu m³odych ludzi, zatopionych w wielkich p³ach-
tach gazet:

– Panie Rubinroth! – zawo³a³ na m³odego ch³opaka, siedz¹cego pod lustrem, który ze szklank¹
w jednej rêce, z ciastkiem w drugiej, siedzia³ pochylony nad roz³o¿on¹ na stoliku gazet¹.

– S³ucham pana? – wykrzykn¹³ zrywaj¹c siê na nogi.
– Jest co?
– Nic nie ma.
– Powinienem by³ to wiedzieæ rano.
– Nic nie by³o i dlatego nie zawiadamia³em, bo myœla³em...
– Pan s³uchaj, a nie myœl, to do ciebie nie nale¿y. Ja panu powiedzia³em raz na zawsze,

¿eby mi rano do mieszkania dawaæ znaæ codziennie, czy by³o lub nie by³o, to nie pañska
rzecz, pañska rzecz jest mi donosiæ, ja za to panu p³acê. Na ciastko i gazetê jeszcze byœ pan
zd¹¿y³.

Rubinroth zacz¹³ siê usprawiedliwiaæ dosyæ gor¹co.
– Nie krzycz pan, tu nie bó¿nica! – rzuci³ cierpko swojemu urzêdnikowi z kantoru i od-

wróci³ siê od niego plecami.
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– Keiner! Zal60! – wo³a³, wyjmuj¹c portmonetkê.
– Co pan p³aci?
– Melan¿!... Prawda, wyœcie mi nie przynieœli, ja nic nie p³acê.
– W tej chwili bêdzie. Melaaan¿! – krzykn¹³ na ca³e gard³o.
– Wlej sobie w nos ten melan¿, ja ca³e dwie godziny czekam i muszê iœæ bez œniadania.

Ba³wan jeden! – krzycza³ zirytowany i wybieg³ z poœpiechem na ulicê.
S³oñce przygrzewa³o coraz lepiej.
T³umy robotników rozp³ynê³y siê, zaczê³y natomiast zapychaæ trotuary inne t³umy; t³umy

ubrane elegancko, damy w modnych kapeluszach, w bogatych okrywkach, mê¿czyŸni w d³u-
gich, czarnych paltach, w hawelokach61, z pelerynami, ¯ydzi w d³ugich surdutach zab³oco-
nych, ¯ydówki, przewa¿nie piêkne, w aksamitach, którymi zamiata³y b³oto na trotuarach.

Wrzawa nape³nia³a ulice, przepychano siê ze œmiechem, t³oczono, spacerowano w górê
ulicy a¿ do Przejazd lub Nawrot i z powrotem.

Przed cukierni¹ na rogu Dzielnej grupa m³odzie¿y kantorowej przegl¹da³a przep³ywaj¹ce
t³umy kobiet i robi³a g³oœne uwagi i porównania, nie tyle uprzejme, ile g³upie, wybuchaj¹c co
chwila szalonym œmiechem, bo Leon Cohn sta³ z boku i robi³ swoje zwyk³e witze, z których
siê sam œmia³ najg³oœniej.

Bum-Bum sta³ na froncie grupy pochylany i wci¹¿ trzyma³ binokle obu rêkami, i przy-
patrywa³ siê kobietom, które, przechodz¹c przez ulicê przecinaj¹c¹ trotuar, musia³y unosiæ
sukien.

– Patrzcie, patrzcie, jakie nó¿ki! – wo³a³ cmokaj¹c ustami.
– Ta ma dwa patyki w poñczochach!
– Aj! jak siê Salcia dzisiaj wypcha³a!
– Uwaga! Szaja jedzie – zawo³a³ Leon Cohn k³aniaj¹c siê uni¿enie Szai, który rozparty

niedbale na powozie przeje¿d¿a³ obok nich.
Kiwn¹³ im g³ow¹.
– On wygl¹da, jak stara „resztka”.
– Panienko, bo suknia siê b³oci! – wo³a³ za jak¹œ dziewczyn¹ Bum-Bum.
– Niech osoba poka¿e, co osoba ma! – gada³ Leon.
– O co idzie, o tê troszkê...
– Moryc, chodŸ do nas! – zawo³a³ Leon zobaczywszy nadchodz¹cego Welta.
– Daj spokój, nie lubiê b³aznów na ulicy – mrukn¹³ i przeszed³, i uton¹³ zaraz w t³umie,

jaki p³yn¹³ ku Nowemu Rynkowi.
Liczne rusztowania, stoj¹ce przed nowo wznoszonymi lub nadbudowywanymi domami,

spycha³y wszystkich w b³oto ulicy.
Ni¿ej, za Nowym Rynkiem, pe³no by³o ¯ydów i robotników, d¹¿¹cych na Stare Miasto.

Piotrkowska ulica w tym miejscu zmienia³a po raz trzeci swój wygl¹d i charakter, bo od Ga-
jerowskiego Rynku a¿ do Nawrot jest fabryczn¹; od Nawrot do Nowego Rynku – handlow¹,
a od Nowego, w dó³, do Starego Miasta – tandeciarsko-¿ydowsk¹.

B³oto by³o czarniejsze i p³ynniejsze, trotuary zmienia³y siê przed ka¿dym prawie domem,
raz by³y szerokie z kamienia, to bieg³y w¹skim wydeptanym paskiem betonu, albo sz³o siê
wprost po drobniutkim zab³oconym bruku, który k³u³ przez podeszwy.

Rynsztokami p³ynê³y œcieki z fabryk i ci¹gnê³y siê niby wstêgi brudno¿ó³te, czerwone i nie-
bieskie; z niektórych domów i fabryk po³o¿onych za nimi przyp³yw by³ tak obfity, ¿e nie
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mog¹c siê pomieœciæ w p³ytkich rynsztokach, wystêpowa³ z brzegów, zalewaj¹c chodniki ko-
lorowymi falami, a¿ po wydeptane progi niezliczonych sklepików, ziej¹cych z czarnych za-
b³oconych wnêtrzy brudem i zgnilizn¹, zapachem œledzi, jarzyn gnij¹cych lub alkoholu.

Domy stare, odarte, brudne, poobt³ukane z tynków, œwiec¹ce niby ranami nag¹ ceg³¹, miej-
scami drewniane albo ze zwyk³ego pruskiego muru, który pêka³ i rozsypywa³ siê przy
drzwiach i oknach, o krzywych obsadach futryn, pokrzywione, wyssane, zab³ocone, sta³y
ohydnym rzêdem domów-trupów, pomiêdzy którymi wciska³y siê nowe, trzypiêtrowe kolosy
o niezliczonych oknach, jeszcze nie tynkowane, bez balkonów, z tymczasowymi oknami,
a pe³ne ju¿ ludzkiego mrowia i stuku tkackich warsztatów, jakie pracowa³y bez wzglêdu na
niedzielê, turkotu hucz¹cego maszyn szyj¹cych tandetê na wywóz i przenikliwego zgrzytu
ko³owrotków, na których zwijano przêdzê na szpulki do u¿ytku rêcznych warsztatów.

Przed owymi nie skoñczonymi domami, które wznosi³y siê czerwonymi, posêpnymi mu-
rami, nad tym morzem umieraj¹cych ruder i kramarskiego ¿ycia, le¿a³y ca³e sterty cegie³
i drzewa, œcieœniaj¹c i tak w¹sk¹ uliczkê, zapchan¹ wozami, koñmi, przewo¿onym towarem,
zgie³kiem, nawo³ywaniem handlarzy i tysi¹cznymi g³osami robotników, p³yn¹cych w groma-
dach na Stare Miasto; szli œrodkiem ulicy lub obok trotuarów; ich ró¿nokolorowe szaliki, ja-
kimi mieli poobwi¹zywane szyje; rozjaœnia³y nieco ten ogólny, szarob³otnisty ton ulicy.

Stare miasto i wszystkie przylegaj¹ce uliczki trzês³y siê zwyk³ym niedzielnym ruchem.
Na kwadratowym placu, obstawionym starymi, piêtrowymi domami nigdy nie odnawiany-

mi, pe³nym sklepów, szynków i tak zwanych Bier-Hall62, zastawionym setkami szkaradnych
bud i kramów, t³oczy³o siê kilkanaœcie tysiêcy ludzi, setki wozów i koni, wszystko to krzy-
cza³o, mówi³o, klê³o, bi³o siê czasami.

Wrzaskliwy chaos przewala³ siê jak fal¹ z jednej strony Rynku na drug¹. Nad tym rojowi-
skiem g³ów, w³osów rozwianych, r¹k wzniesionych, ³bów koñskich, toporów rzeŸnickich po-
³yskuj¹cych nagle w s³oñcu, podnoszonych nad rozr¹bywanym miêsem, olbrzymich
bochenków chleba niesionych z powodu t³oku nad g³owami, ¿ó³tych, zielonych, czerwonych,
fioletowych chustek, powiewaj¹cych niby sztandary na kramach garderoby; czapek i kapelu-
szy wisz¹cych na ko³kach, butów, szalików bawe³nianych, co jak wê¿e kolorowe trzepota³y
siê na wietrze i uderza³y w twarze przeciskaj¹cych siê; blaszanych naczyñ b³yskaj¹cych
w s³oñcu; stosów s³oniny, kup pomarañcz, pouk³adanych na straganach w pryzmy, kul œwie-
c¹cych jaskrawo na tle czerni ludzkiej i b³ota, które gniecione, rozrabiane, tratowane, mie-
szane, rzyga³o strumieniami spod nóg na stragany i na twarze i wylewa³o siê z Rynku do
rynsztoków i na ulice, z czterech stron okalaj¹ce targ, którymi toczy³y siê wolno olbrzymie
wozy piwowarskie, pe³ne anta³ków, wozy z miêsem, pookrywane brudnymi szmatami albo
z dala œwiec¹ce czerwono-¿ó³tymi ¿ebrami wo³ów obdartych ze skóry, wozy na³adowane
worami m¹ki, wozy pe³ne drobiu krzycz¹cego wrzaskliwymi g³osami, pe³ne kwakania kaczek
i gêgotu gêsi, które przez szczeble drabin wysuwa³y bia³e g³owy i sycza³y na przechodniów.

Czasem bokiem tych nierozwartych sznurów wozów, id¹cych jeden za drugim, przebiega³
z poœpiechem jaki elegancki powozik, ochlapuj¹c b³otem ludzi, wozy, trotuary, na których
w kuczki siedzia³y stare, wynêdznia³e ¯ydówki z koszykami pe³nymi gotowanego grochu, cu-
kierków, zmarzniêtych jab³ek, zabawek dziecinnych.

Przed sklepami, które by³y pootwierane i pe³ne ludzi, powystawiano sto³y, krzes³a, ³awki,
na których le¿a³y góry galanterii, poñczoch, skarpetek, kwiatów sztucznych, perkalików
sztywnych jak blachy, ko³der o jaskrawych poszyciach, koronek bawe³nianych. W jednym
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koñcu Rynku sta³y ¿ó³te, malowane ³ó¿ka, komody, które siê nie domyka³y i br¹zowym bej-
cem udawa³y mahoñ; lustra, w których by siê nikt nie zobaczy³, po³yskiwa³y w s³oñcu; ko³y-
ski, stosy sprzêtów kuchennych, za którymi na ziemi, na garstkach s³omy siedzia³y kobiety
wiejskie z mas³em i mlekiem, ubrane w czerwone we³niaki i zapaski. A pomiêdzy wozami
i straganami przepycha³y siê przez t³umy kobiety z koszami czepków bia³ych, wykrochmalo-
nych, które przymierzano wprost na ulicy.

Na Poprzecznej, zaraz przy Rynku, sta³y sto³y z kapeluszami, których nêdzne kwiaty, za-
rdzewia³e spiêcia, kolorowe farbowane pióra chwia³y siê smutnie na tle œcian domów.

Garderobê mêsk¹ sprzedawano, kupowano i przymierzano na ulicy, w sieniach, wreszcie
pod œcian¹, za zas³on¹, która zwykle nic nie zas³ania³a.

Tak samo robotnice przymierza³y kaftany, fartuchy i spódnice.
Wrzawa ros³a bezustannie, bo wci¹¿ z góry miasta nap³ywa³y nowe fale kupuj¹cych i pod-

nosi³y siê nowe krzyki, nawo³ywania zachrypniêtymi gard³ami, g³osy tr¹bek dziecinnych brzê-
cza³y ze wszystkich stron, turkoty wozów, kwiki prosi¹t, krzyki gêsi, ca³a szalona kakofonia
zbiorowiska ludzkiego wrza³a i bi³a w to czyste, rozs³onecznione niebo, co wisia³o nad mia-
stem niby blado-seledynowy baldachim.

W jednym z szynków grano i tañczono, bo czasami przez ten zgie³k i wrzawê piekieln¹
przedziera³ siê g³os harmonii i skrzypiec, wycinaj¹cych oberka, i mocny, siarczysty pokrzyk
tañcz¹cych, ale rych³o te g³osy tonê³y w chaosie bójki, jaka powsta³a w œrodku Rynku, przy
straganach z wêdlinami. Kilkanaœcie cia³ spl¹tanych, sczepionych, szamota³o siê z rykiem
i chwia³o w ró¿n¹ strony, a¿ w koñcu runê³o pod stragany w b³oto i gryz³o siê, i tarza³o jak
k³¹b olbrzymi pe³en r¹k, nóg, twarzy okrwawionych, ust wyj¹cych, oczów zasz³ych bielmem
wœciek³oœci.

Wysoko œwieci³o s³oñce i zalewa³o potokami wiosennego ciep³a Rynek ca³y. Podnosi³o
barwy, z³oci³o nêdzne, wycieñczone twarze, obna¿a³o rudery, zapala³o z³ote ogniska w szy-
bach okien i w b³ocie przepojonym wod¹, w oczach ludzi, którzy stali pod domami i grzali
siê, i pokrywa³o jakby z³otaw¹ glazur¹ brzydotê, jaka tutaj królowa³a, wszystkie te rzeczy i lu-
dzi, i wszystkie te g³osy, co siê zrywa³y spoœród bud, wozów, straganów, b³ota i olbrzymim
wirem kr¹¿y³y nad Rynkiem, odbija³y siê o czworok¹t domów i p³ynê³y w boczne ulice,
w œwiat, w pola, ku fabrykom, które niedaleko sta³y panuj¹c kominami i jak¹œ cich¹, milcz¹c¹
groz¹, w jakiej by³y zatopione, i patrz¹c b³yszcz¹cymi w s³oñcu wytrzeszczonymi oczami
okien na te roje robocze.

Moryc przepcha³ siê przez Rynek z obrzydzeniem i zapuœci³ siê w ulicê Drewnowsk¹,
jedn¹ z najstarszych w £odzi i bardzo cich¹, obstawion¹ ma³ymi konaj¹cymi domkami pierw-
szych w £odzi tkaczów, pomiêdzy którymi tuli³y siê jeszcze proste ch³opskie domy, o mocno
wypuszczanych wêg³ach, na pó³ zapad³e w ziemiê, wykrzywione, otoczone ogródkami, gdzie
dogorywa³y stare wiœnie i grusze przysadziste, które kiedyœ kwit³y i rodzi³y, a teraz od lat ca-
³ych, œciœniête pomiêdzy murami fabryk i odgrodzone coraz gêstszymi zaporami od s³oñca,
od pól, od wiatrów, spróchnia³e, gryzione przez odp³ywy, jakie siê s¹czy³y z farbiarni, gêsto
rozrzuconych w tej stronie, ob³amywane, zapomniane, kona³y z wolna w tragicznej melancho-
lii opuszczenia i smutku.

B³oto i w tej ulicy by³o wy¿ej kostek. A dalej, przy koñcu ulicy, która wychodzi³a w pola,
œwinie ³azi³y przed domami i próbowa³y ryæ stwardnia³¹ ziemiê po placach, na które wywo-
¿ono gruz i œmiecie.
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Domy sta³y porozrzucane bez³adnie, kupi³y siê w grupy, to sta³y samotnie w polach, oto-
czone rozmiêk³ym, przepojonym wod¹ gruntem.

Na samym koñcu miasta sta³a fabryka Grünspana et Landsbergera, oddzielona od ulicy
potê¿nym parkanem.

Z boku fabryki by³ wielki parterowy dom z facjatami, otoczony ogródkiem.
– Pan w domu? – pyta³ Moryc starego robotnika, który mu otwiera³ drzwi.
– A jest.
– Któ¿ tam jest jeszcze?
– S¹ wszystkie.
– Co za wszystkie?
– Ano, te ¯ydy, familianty – mrukn¹³ pogardliwie.
– Ma Franciszek szczêœcie, ¿e ja mam dzisiaj dobry humor, bo inaczej to ja bym Francisz-

kowi zbi³ ³adny kawa³ek pyska. Rozumie Franciszek? Zdj¹æ kalosze!
– Rozumiem, dosta³bym niby po mordzie, ale ¿e jaœnie pan ma humor, to ju¿ nie dostanê

– szepta³ dobrodusznie, œci¹gaj¹c mu kalosze.
– No, to niech Franciszek napije siê wódki i niech pamiêta – powiedzia³ zadowolony da-

j¹c mu dziesi¹tkê i wszed³ do pokoju.
– Parszywiec, œcierwo! Bi³by polski naród – splun¹³ za nim.
Moryc wszed³ do wielkiego pokoju, w którym ju¿ by³o z dziesiêæ osób, siedz¹cych doko³a

wielkiego sto³u, pokrytego talerzami po skoñczonym dopiero obiedzie.
Przywita³ siê ze wszystkimi w milczeniu i usiad³ w rogu na czerwonej kanapce, nad któr¹

roztacza³a cieñ wielka wachlarzowata palma.
– Po co siê sprzeczaæ, mo¿na wszystko spokojnie obgadaæ – mówi³ powoli sam Grünspan

chodz¹c po pokoju w aksamitnej jarmu³ce na szpakowatych w³osach.
D³uga broda bramowa³a mu twarz bia³¹, wypasion¹, o ma³ych oczkach, które wci¹¿ z b³y-

skawiczn¹ szybkoœci¹ przeskakiwa³y z przedmiotu na przedmiot.
Cygaro trzyma³ w ozdobionej sygnetem rêce, poci¹ga³ rzadko, wydyma³ wydatne, czerwo-

ne usta, pow¹cha³ z uwag¹.
– Franciszek – zawo³a³ do przedpokoju. – Niech mi Franciszek przyniesie z mojego gabi-

netu pude³ko z cygarami, to jest zupe³nie wilgotne. Ja to k³adê na piecu, niech Franciszek
uwa¿a, niech ono nie zginie.

– Jak ma nie zgin¹æ, to nie zginie – mrukn¹³ Franciszek.
– Co to za fest63? – zapyta³ Moryc Feliksa Fiszbina, który tak¿e nale¿a³ do rodziny, a sie-

dzia³ teraz na biegunowym fotelu, puszcza³ k³êby dymu i ko³ysa³ siê zawziêcie.
– Gross-familien-Pleitenfest64 – rzuci³.
– Ja przysz³am do ojca, ¿eby ojciec poradzi³, prosi³am wszystkich, ¿eby tak¿e przyszli,

niech zobacz¹, niech mojemu mê¿owi powiedz¹, kiedy mnie s³uchaæ nie chce, ¿e jak tak da-
lej bêdzie prowadziæ interes, to my wyjdziem bez niczego – zaczê³a energicznie m³oda, przy-
stojna, elegancka brunetka, w czarnym kapeluszu na g³owie, najstarsza córka Grünspana.

– Ile macie na Lichaczewa? – rzuci³ krótko m³ody student uniwersytetu o wydatnym se-
mickim nosie i prawie czerwonych w³osach i zaroœcie – zacz¹³ gryŸæ o³ówek.

– Piêtnaœcie tysiêcy rubli.
– Gdzie s¹ weksle? – zapyta³ stary, bawi¹c siê z³otym ³añcuchem, który mu spada³ na wiel-

kim brzuchu, obci¹gniêtym w aksamitn¹ kamizelkê, spod której powiewa³y dwa bia³e sznurki.
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– Gdzie s¹ weksle! Wszêdzie s¹! P³aci³em nimi u Grosglika, p³aci³em za towar, p³aci³em
nimi Koliñskiemu za ostatni¹ oficynê. Co tu du¿o gadaæ, tamten zrobi³ klapê, wróc¹ do mnie
i zap³aciæ musimy. Ja je ¿yrowa³em.

– Niech ojciec s³ucha! on tak ci¹gle mówi. Co to jest? do czego to podobne? To jest han-
del! to jest kupiec! to jest fabrykant porz¹dny, co mówi: „Winienem, to zap³acê.” Tak mo¿e
mówiæ g³upi ch³op, co nie rozumie ¿adnych interesów! – krzycza³a i ³zy ¿alu, gniewu i obu-
rzenia b³yszcza³y w jej wielkich czarno-oliwkowych oczach.

– Ja siê dziwiê, Regino, ja siê bardzo dziwiê, ¿e jesteœ tak m¹dr¹, a tych prostych rzeczy,
na których siê opiera nie tylko handel, ale i ca³e ¿ycie, nie rozumiesz...

– Ja rozumiem, ja dwa razy dobrze rozumiem, tylko nie mogê zrozumieæ, dlaczego ty,
Albert, chcesz p³aciæ te piêtnaœcie tysiêcy rubli.

– Bom winien – szepn¹³ pochylaj¹c na piersi blad¹, zmêczon¹ twarz i jakiœ ironiczno-smut-
ny uœmiech przewin¹³ mu siê przez w¹skie usta.

– On ci¹gle swoje! Tyœ bra³ towar surowy na kredyt, toœ winien, dobrze, ale tyœ dawa³ to-
war tak¿e na kredyt i tobie s¹ winni, a jak oni ci nie p³ac¹, jak oni robi¹ plajtê, to co ty masz
robiæ? to ty powinieneœ p³aciæ, co? To ty masz straciæ dlatego, ¿e Frumkin chce zarobiæ, co?
– krzycza³a rozczerwieniona.

– Niedo³êga!
– Wielki kupiec, aj! aj!
– Ty powinieneœ siê u³o¿yæ, ty powinieneœ zarobiæ na tym piêædziesi¹t procent.
– Regina ma racjê!
– Ty siê nie baw w g³upie uczciwoœci, bo tu o gruby grosz idzie.
Krzyczeli wszyscy, wyci¹gaj¹c ku niemu rêce i twarze rozognione.
– Cicho, ¯ydy! – rzuci³ niedbale Feluœ Fiszbin, ko³ysz¹c siê na fotelu.
– P³aciæ! p³aciæ! to i g³upi potrafi, ka¿dy Polak to samo umie, to wielka sztuka!
– Ale¿ porozumiejmy siê, pañstwo! – krzycza³, aby wszystkich zag³uszyæ, Zygmunt

Grünspan, syn, student uniwersytetu, dzwoni³ no¿em w szklankê, rozpi¹³ mundur na piersiach
i koniecznie chcia³ g³os zabraæ, ale nikt go nie s³ucha³, bo wszyscy gadali razem i krzyczeli,
tylko stary Grünspan chodzi³ w milczeniu i pogardliwie spogl¹da³ na ziêcia, który podpar³ siê
³okciami i rzuca³ porozumiewaj¹ce spojrzenia na Moryca, ten zaœ czeka³ dosyæ cierpliwie
koñca rozpraw, przygl¹da³ siê staremu i rozmyœla³, czy mu zaproponowaæ interes, czy nie.

Mia³ ogromn¹ chêæ, ale w miarê oczekiwania ch³odn¹³, reflektowa³ siê i coœ jakby pewien
wstyd niewyt³umaczony przejmowa³ go, gdy sobie przypomina³ Karola i Bauma. A zreszt¹, nie
mia³ odwagi zaufaæ Grünspanowi, œledzi³ jego okr¹g³¹, chytr¹ twarz i ma³e oczki biegaj¹ce usta-
wicznie; z jakimœ wyrazem taksacyjnym oczy jego kr¹¿y³y po obecnych, zatrzyma³y siê na jasnych
spodniach wyci¹gniêtego w fotelu Fiszbina, zdawa³y siê wa¿yæ ciê¿ar z³otej dewizki Alberta Gro-
smana, który siedzia³ teraz z g³ow¹ przechylon¹, wpatrzony w sufit, jakby nie s³ysz¹c wrzawy
groŸnej, jak¹ podnosi³a ¿ona z pomoc¹ najbli¿szej familii, zebranej po to, aby mu nie pozwoliæ
p³aciæ weksli, a zmusiæ niejako do zrobienia plajty, obmacywa³y gruby pugilares, w którym cze-
goœ szuka³ gor¹czkowo Landau, stary ¯yd z du¿¹ rudaw¹ brod¹, w jedwabnej czapce na g³owie.

Nie, Moryc mia³ coraz mniej zaufania do niego.
– Sza, sza, pañstwo. Napijemy siê teraz herbaty – zawo³a³ Grünspan, gdy s³u¿¹ca wnios³a

samowar szumi¹cy.
– Poprosiæ jaœnie panienkê Mele! – rzuci³ wynioœle do Franciszka.
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Przyciszy³o siê trochê.
Wesz³a Mela, kiwnê³a wszystkim g³ow¹ na przywitanie i zajê³a siê rozlewaniem herbaty.
– Ja siê z tego wszystkiego rozchorujê jeszcze, mnie ju¿ serce boli, a tu ani chwili spokoju

– szepta³a Regina, wycieraj¹c sobie zap³akane oczy.
– I tak co rok jeŸdzisz do Ostendy, bêdziesz teraz mia³a przynajmniej po co jeŸdziæ.
– Grosman, ty tak nie gadaj, to moje dziecko! – zawo³a³ energicznie Grünspan.
– Tyœ siê ze mn¹ nie wita³a, Mela – szepn¹³ Moryc siadaj¹c obok najm³odszej córki firmy

Grünspan et Landsberger.
– K³ania³am siê wszystkim, nie widzia³eœ? – szepnê³a podsuwaj¹c herbatê Zygmuntowi.
– Wola³bym, ¿ebyœ siê ze mn¹ osobno przywita³a – mówi³ cicho, mieszaj¹c herbatê.
– Na có¿ ci to? – podnios³a na niego szaroniebieskie smutne oczy i twarz bardzo ³adn¹

o nies³ychanie regularnych rysach.
– Na co? bo ja bym bardzo chcia³, ¿ebyœ zwraca³a na mnie uwagê; mnie zreszt¹ robi wielk¹

przyjemnoœæ patrzeæ na ciebie i mówiæ z tob¹, Mela.
Uœmiech przebieg³ po jej wypuk³ych, bardzo ³adnych ustach, podobnych w kolorze do bla-

dych sycylijskich korali, nie odezwa³a siê jednak, rozlewaj¹c herbatê na spodek, który wzi¹³
ojciec i pi³ z niego nie przestaj¹c chodziæ po pokoju.

– Czy ja co œmiesznego powiedzia³em? – pyta³ podchwyciwszy ten uœmiech.
– Nie, przypomnia³o mi siê tylko, co mówi³a pani Stefania dzisiaj rano, podobno wczoraj

w teatrze mówi³eœ jej, ¿e nie umiesz flirtowaæ z ¯ydówkami, ¿e to rodzaj kobiet, który na
ciebie nie dzia³a. Mówi³eœ tak? – utkwi³a w nim oczy.

– Mówi³em, ale raz, ¿e ja z tob¹ nie flirtujê, a po drugie, ¿e ty w³aœnie nie masz w sobie
nic a nic ¿ydowskiego. S³owo honoru dajê! – dorzuci³ prêdko, bo znowu taki sam uœmiech
przebieg³ jej po ustach.

– Czyli ¿e jestem w twoim rodzaju. Dziêkujê ci, Moryc, za szczeroœæ.
– Czy ciê to gniewa, Mela?
– Nie, jest mi to zupe³nie wszystko jedno – surowo zabrzmia³ jej g³os, a¿ zajrza³ w jej

oczy ze zdziwienia, ale nie zobaczy³ w nich wyt³umaczenia, bo trzyma³a utkwione w spodku,
do którego znowu dolewa³a herbaty.

– Pogadajmy spokojnie, zawsze siê mo¿na porozumieæ – zacz¹³ znowu Zygmunt przycze-
suj¹c maleñkim grzebykiem czerwon¹ jak miedŸ brodê.

– Co tu gadaæ, niech ojciec sam pawie Albertowi, ¿e jak w taki sposób poprowadzi intere-
sy, to my za rok naprawdê zbankrutowaæ mo¿emy. On mnie nie chce s³uchaæ, bo on ma swoj¹
filozofiê, jak powiada, niech mu ojciec powie, co on jest g³upi, chocia¿ on jest doktór filozo-
fii i chemii, bo rzuca pieni¹dze w b³oto.

– A mo¿e jej ojciec powie, ¿eby siê nie wtr¹ca³a do interesów, bo ich nie rozumie, i ¿eby
mnie swoim krzykiem nie nudzi³a, bo mo¿e mi siê to w koñcu sprzykrzyæ.

– Na moje dobroæ, na moje dobre serce to on tak gada, co!
– Cicho, Regina.
– Ja nie bêdê cicho, bo tutaj idzie o pieni¹dze, o moje pieni¹dze; ja go nudzê, ja mu siê

mogê sprzykrzyæ, jaki mi hrabia ³ódzki, o jej! o jej! – wykrzykiwa³a ze z³oœci¹.
– Niech siê u³o¿y na piêædziesi¹t procent – rzuci³ powa¿nie Landau.
– Na co siê uk³adaæ? Nic nie daæ, my za swoje pieni¹dze nie dostaniemy od Frumkina ani

grosza.
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– Nie rozumiesz, Regina. Poka¿cie, Grosman, aktywa i pasywa – rzek³ Zygmunt rozpina-
j¹c mundur.

– Daæ dwadzieœcia piêæ procent najwy¿ej – szepn¹³ stary, dmuchaj¹c w spodek.
– Jest lepszy sposób – mówi³ pó³g³osem Fiszbin, rozdmuchuj¹c ogieñ w cygarze.
Nikt mu nie odpowiedzia³, bo siê wszyscy doœæ poœpiesznie pochylili nad sto³em, nad kar-

tami pokrytymi cyframi, które poœpiesznie sumowa³ Zygmunt.
– Piêædziesi¹t tysiêcy rubli winien! – zawo³a³.
– Ile ma? – zapyta³ ciekawie Moryc, wstaj¹c, bo Mela wysz³a z pokoju.
– To siê poka¿e póŸniej, na ile procentów siê u³o¿y.
– To jest interes do zrobienia.
– Pieni¹dze jakby by³y w kieszeni.
– Regina, nie potrzebujesz siê martwiæ!
– Wiêc chcecie, abym plajtê zrobi³? Nie myœlê oszukiwaæ ludzi! – powiedzia³ Grosman

stanowczo, wstaj¹c od sto³u.
– Ty musisz siê u³o¿yæ, bo inaczej ja wycofujê swój posag z interesu i biorê rozwód, co ja

mam ¿yæ z takim hrabi¹, co ja mam siê martwiæ!
– Cicho, Regina, Grosman siê u³o¿y na dwadzieœcia piêæ procent, b¹dŸ spokojn¹, ja w tym

jestem, sam przeprowadzê ten interes – pociesza³ j¹ stary Grünspan.
– Albert ma ma³e robaczki w g³owie, jak siê to nazywa, Moryc? – zapyta³ Fiszbin.
– Kie³bie we ³bie – rzuci³ prêdko i zniecierpliwiony mia³ ochotê iœæ do Meli.
– Chcesz posag – weŸ; chcesz rozwodu – dam ci go; chcesz te pieni¹dze, które ja mam

jeszcze – zabierz; mnie ju¿ ¿ycie zbrzyd³o w tym piekle ³ajdackim. Ja z tob¹, Regina, nigdy
do ³adu nie dojdê, nie by³o dzieci, to mi wci¹¿ gada³a, ¿e jej wstyd siê pokazaæ na ulicê, ma
ich teraz czworo, to znowu niezadowolona.

– Albert, nie gadaj!
– Sza! sza! to s¹ wasze interesy! – zakrzykn¹³ Grünspan, prêdko stawiaj¹c spodek na stole.
– Ona nigdy i z niczego nie by³a zadowolon¹, ona siê ci¹gle k³óci ze mn¹.
– Ja siê nie mam k³óciæ! ja siê nie mam o co k³óciæ, jak mi ka¿e jeŸdziæ tymi zdech³ymi

koñmi, z których siê wszyscy œmiej¹.
– Dobre s¹ i takie, bogatsze od ciebie chodz¹ pieszo.
– Ale ja chcê jeŸdziæ, mnie staæ na porz¹dne konie.
– To sobie kup, mnie nie staæ na inne konie!
– Cicho, ¯ydy! – zawo³a³ Feluœ znowu ko³ysz¹c siê w fotelu.
– On zg³upia³ do reszty, to potrzeba mieæ pieni¹dze, ¿eby kupowaæ! to potrzeba mieæ za

co, ¿eby kupiæ, co potrzeba? To Wulff pewnie co ma, kiedy stawia fabrykê, to Berstein du¿o
ma, kiedy za ca³e sto tysiêcy mebluje sobie dom? – wykrzykiwa³a wodz¹c zdumionym wzro-
kiem po rodzinie.

Albert odwróci³ siê do nich plecami i patrzy³ w okno.
K³ótnia zawrza³a na nowo i podnosi³a siê do maksimum, krzyczeli wszyscy razem, pochy-

lali siê nad sto³em, bili w niego piêœciami, wydzierali sobie z r¹k papiery, kreœl¹c na ceracie
coraz nowe cyfry, rzucali coraz ohydniejsze projekty i sposoby plajty, wymyœlali sobie nawza-
jem, zrywali siê od sto³u, siadali znowu i krzyczeli; a wszystkim brody, twarze, usta i w¹sy
trzês³y siê i drga³y, porwane tymi cyframi, jakie mo¿na by³o zarobiæ, rozwœcieczeni na tego
g³upca, który sta³ odwrócony plecami i ani chcia³ s³uchaæ o plajcie.
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Nawet stary wyszed³ ze swego spokoju i g³oœno dowodzi³; Regina, zmêczona wzrusze-
niem, siad³a w fotelu i p³aka³a spazmatycznie; Landau odrzuci³ ceratkê i kawa³kiem kredy
pisa³ cyfry na stole, rzucaj¹c od czasu do czasu jakie s³owo powa¿ne, a Zygmunt Grünspan,
rozczerwieniony, spocony, dar³ siê najg³oœniej, wo³a³, ¿eby siê porozumieli, i sprawdza³ ko-
lumny cyfr w wielkiej ksi¹¿ce fabrycznej, jak¹ mu przynios³a Regina.

Tylko Moryc nie bra³ udzia³u w krzykach, siedzia³ pod palm¹ obok Fiszbina, który wyci¹-
gniêty na fotelu, buja³ siê, pali³ cygaro i od czasu do czasu wo³a³:

– Cicho, ¯ydy!
– To nie jest wcale weso³a operetka – powiedzia³ znu¿ony Moryc i zaniechawszy ju¿ zu-

pe³nie interesu z Grünspanem, poszed³ w g³¹b mieszkania szukaæ Meli.
Zasta³ j¹ u babki, któr¹ ca³a rodzina otacza³a nadzwyczajn¹ czci¹ i opiek¹.
Babka siedzia³a w fotelu na kó³kach przy oknie. By³a to blisko stuletnia staruszka, spa-

rali¿owana i zupe³nie zdziecinnia³a; twarz mia³a tak. zeschniêt¹ i poœci¹gan¹ w fa³dy, ¿e
wszelki wyraz zanik³ zupe³nie – wisia³ tylko kawa³ ¿ó³toszarej skóry pofa³dowanej, z któ-
rej œwieci³y czarne, bez po³ysku, niby szklane paciorki oczy. Na g³owie mia³a czarn¹ peru-
kê ubran¹ w rodzaj czepka z aksamitów kolorowych i koronek, jakie nosz¹ ¯ydówki po
ma³ych miasteczkach.

Mela ³y¿eczk¹ dziecinn¹ wlewa³a w zapad³e usta bulion; babka niby ryba otwiera³a i sk³a-
da³a usta.

Uk³oni³ siê jej – przesta³a jeœæ, popatrzy³a na niego martwo i zapyta³a g³osem g³uchym,
jakby pochodzi³ spod ziemi:

– Kto to, Mela?
Nie poznawa³a ju¿ nikogo prócz najbli¿szych.
– Moryc Welt, brat mojej matki, Welt – powtórzy³a z naciskiem.
– Welt! Welt! – me³³a w bezzêbnych szczêkach i otworzy³a szeroko usta do bulionu, który

znowu podawa³a Mela.
– K³óc¹ siê jeszcze?
– S¹dny dzieñ siê zrobi³.
– Biedny ten Albert.
– ¯a³ujesz go?
– Jak¿e, nie pozwala mu byæ cz³owiekiem w³asna nawet ¿ona i rodzina. Regina mnie

wprost przera¿a swoim handlarstwem – westchnê³a smutnie.
– Powinien byæ dobrym fabrykantem. On trochê chory na idealizm, ale po pierwszej plaj-

cie, niech tylko na niej dobrze zarobi, to siê wyleczy.
– Ja nie rozumiem ani ojca, ani wujów, ani ciebie, ani £odzi. We mnie siê wszystko burzy

patrz¹c na to, co siê tutaj dzieje.
– Có¿ siê dzieje? dobrze siê dzieje, robi¹ siê pieni¹dze i basta.
– Ale jak, jakimi sposobami!
– To wszystko jedno, sposób dostania rubla nie zmniejsza jego wartoœci.
– Jesteœ cynik – szepnê³a jakby z wyrzutem.
– Jestem tylko cz³owiek, który nie wstydzi siê nazywaæ rzeczy po imieniu.
– Dajmy spokój, jestem tak zdenerwowan¹, ¿e brak mi si³ nawet do k³ótni.
Skoñczy³a karmienie babki, poprawi³a poduszki, jakimi by³a ob³o¿on¹, i poca³owa³a j¹

w rêkê.
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Stara przytrzyma³a j¹ lekko, pog³aska³a wyschniêtymi niby u szkieletu palcami po twarzy
i zapyta³a znowu tak samo, patrz¹c na Moryca:

– Kto to? Mela.
– Welt, Welt! ChodŸ, Moryc, na chwilê do mnie, jeœli masz czas.
– Mela, ja przecie¿ dla ciebie mia³bym zawsze czas, jeœlibyœ tylko zechcia³a.
– Welt, Welt! – powtarza³a stara g³ucho, otworzy³a usta i zapatrzy³a siê martwym wzro-

kiem w okno, za którym widnia³y mury fabryki.
– Moryc, ja ciê ju¿ prosi³am, nie komplementuj mnie.
– Ty mi wierz, Mela, mówiê szczerze, s³owo uczciwego cz³owieka, ¿e jak jestem z tob¹, jak

ciê s³yszê, jak patrzê na ciebie, to muszê nie tylko mówiæ inaczej ni¿ do innych kobiet, ale za-
czynam czuæ i myœleæ inaczej. Ty masz w sobie tak¹ dziwn¹ miêkkoœæ, ty jesteœ naprawdê ko-
biet¹. Mela, tu takich ma³o w £odzi – mówi³ powa¿nie, przechodz¹c za ni¹ do jej pokoju.

– Odprowadzisz mnie do Ró¿y? – zapyta³a, nic mu nie odpowiedziawszy.
– Jeœlibyœ nie chcia³a, prosi³bym ciê o to.
Opar³a czo³o na szybie i patrza³a na wróble, które rozszala³e tym pierwszym prawie wio-

sennym dniem marcowym, goni³y siê i bi³y po ogrodzie.
– O czym myœlisz? – zapyta³ po chwili cicho.
– O Albercie, czy zrobi tak, jak postanowi³, czy te¿ tak, jak oni chc¹.
– Tak, z pewnoœci¹ og³osi upad³oœæ i u³o¿y siê z wierzycielami.
– Nie, ja go znam, i jestem tego pewna, ¿e zap³aci.
– Za³o¿ê siê z tob¹, ¿e bêdzie siê uk³ada³.
– A ja bym nie wiem co da³a, ¿e nie zrobi.
– Mela, Grosman ma swoje filozoficzne bziki, ma, ale poza tym on jest m¹dry cz³owiek,

mogê postawiæ ca³y swój maj¹tek, ¿e wiêcej nie zap³aci jak dwadzieœcia piêæ procent.
– A ja bym bardzo, bardzo pragnê³a, ¿eby by³o inaczej.
– Przysz³o mi na myœl, ¿eœ ty powinna by³a wyjœæ za niego, Mela, dobralibyœcie siê, nie

mielibyœcie co jeœæ, ale bylibyœcie tak uczciwi, ¿e pokazywaliby was w panopticum65.
– Lubiê go, ale za niego nie wysz³abym, to nie mój typ.
– Któ¿ jest w twoim typie?
– Szukaj i zgaduj! – uœmiechnê³a siê znowu tym bladym, subtelnym uœmiechem.
– Borowiecki, tak, z pewnoœci¹, w nim siê wszystkie kobiety ³ódzkie kochaj¹.
– Nie, nie; wyda³ mi siê osch³ym, dumnym i karierowiczem, nie, za bardzo zreszt¹ podob-

ny do was wszystkich.
– Oskar Meyer, baron, milioner i piêkny, wprawdzie taki baron z meklemburskiej rasy, ale

za to milioner najprawowitszy.
– Widzia³am go raz i wyda³ mi siê parobkiem przebranym. To musi byæ okropny cz³owiek,

s³ysza³am o nim du¿o!
– To jest dziki i wœciek³y cz³owiek, to jest prawdziwe pruskie bydle! – mówi³ z niena-

wiœci¹.
– A¿ tak? Zaczyna byæ interesuj¹cym.
– Daj spokój o tym chamie. A mo¿e Bernard Endelman podoba ci siê?
– ¯ydziak! – szepnê³a pogardliwie.
– A, jaki¿ ze mnie niedomyœlny. Przecie¿ tyœ siê wychowywa³a w Warszawie, ¿y³aœ tam

w polskich sferach i przesz³aœ przez wszystkie warszawskie kó³ka i saloniki, to jak¿e mog¹
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podobaæ ci siê ¯ydzi lub ³ódzcy ludzie! – wo³a³ ironicznie. – Przywyk³aœ do studentów roz-
czochranych, do tej deklamuj¹cej radykalii, oczekuj¹cej na spadek i na synekury biurowe, do
tej wykwintnej atmosfery blagi i wspólnego obe³giwania siê na wznios³y, szlachetny sposób.
Ha, ha, ha, ja to przechodzi³em i ile razy sobie wspomnê tamte czasy i tamtych ludzi – umie-
ram ze œmiechu.

– Daj spokój, Moryc. Mówisz z gorycz¹, wiêc nie bez stronnoœci, nie chcê s³uchaæ – wo-
³a³a prêdko, dotkniêta bardzo, bo istotnie ca³ym sercem jeszcze ¿y³a w tamtej sferze, pomimo
¿e od dwóch lat ju¿ mieszka³a przy ojcu w £odzi.

Wysz³a i ukaza³a siê po chwili ju¿ ubrana do wyjœcia.
Zaraz te¿ wyszli.
Otwarty powozik, bardzo elegancki, czeka³ przed bram¹.
– DojedŸ tylko do Nowego Rynku, tam nie ma takiego b³ota, to pójdê pieszo.
Konie ruszy³y ostro.
– A swoj¹ drog¹ ty mnie dziwisz, Mela.
– Czym?
– Tym w³aœnie, ¿e jesteœ tak¹ – nie ¯ydówk¹. Ja znam nasze kobiety dobrze, ja je umiem

ceniæ i ceniê, ale je znam, one nie bior¹ takich ró¿nych ksi¹¿kowych rzeczy na serio, jak ty je
bierzesz. Znasz Adê Wasereng? ona tak samo ¿y³a w Warszawie w tych samych sferach co ty,
tak samo siê zapala³a do wszystkiego, tak samo by³a czynn¹ we wszystkim, tak samo ze mn¹
k³óci³a siê o równoœæ, o wolnoœæ, o cnotê, o idea³y.

– Ja siê z tob¹ nie k³ócê o to wszystko – przerwa³a mu prêdko.
– Prawda, ale pozwól mi skoñczyæ, otó¿ by³a najidealniejsz¹ idealistk¹, ale jak wysz³a za

swojego Rosenblatta, to o wszystkich g³upstwach zapomnia³a, idealizm to nie by³a jej spe-
cjalnoœæ.

– Tobie siê to podoba?
– Mnie siê to w³aœnie podoba, bo jak mia³a czas, to siê bawi³a w poezje, dlaczego nie mia-

³a siê bawiæ, to dobrze jest widziane w polskich domach, nadaje pewien modny ton, no, i nie
jest tak nudne, jak chodzenie po teatrach i balach.

– Wiêc jesteœ przekonany, ¿e to tylko dla zabawy?
– Do Polek ani do ciebie tego nie stosujê, to inny gatunek, ale do ¯ydówek – tak, wiem

z pewnoœci¹. Pomyœl tylko, co ich to wszystko mo¿e obchodziæ? Mela, ja jestem ¯yd, ja siê
tego nigdy i nigdzie nie wstydzi³em ani nie wypiera³em, co za interes siê wypieraæ! Mnie tak
samo nic nie obchodzi poza moim w³asnym interesem jak naszych wszystkich, bo ja tego nie
mam wprost we krwi. Masz, taki Borowiecki, to jest dziwny cz³owiek, to jest mój kolega
z gimnazjum w Warszawie, mój kolega z Rygi, mój przyjaciel, my razem mieszkamy tyle lat,
mnie siê zdawa³o, ¿e go znam, ¿e to nasz cz³owiek. On ma ostre pazury, on jest zupe³nie cz³o-
wiek ³ódzki, on lepszy macher66 ni¿ ja, a on czasem zrobi coœ takiego, czego ja nie rozumiem,
czego ¿aden z naszych nie zrobi; on jest Lodzermensch, a on pomimo to ma ró¿ne takie bziki
ideowe, utopijne marzenia, dla których gotów jest daæ rubla, jak ma dwa przy sobie, a dla
których ja bym da³ dziesi¹tkê, jakby siê ju¿ nie mo¿na wykrêciæ, ja...

– Do czego prowadzisz? – przerwa³a mu znowu, dotykaj¹c parasolk¹ stangreta, ¿eby przy-
stan¹³.

– ¯e ty masz w³aœnie w sobie coœ takiego, co maj¹ oni, Polacy.
– Czy to czasem nie nazywa siê dusz¹ – powiedzia³a weso³o, wyskakuj¹c na trotuar.
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– To za du¿y szemat67.
– Pójdziemy Œredni¹, chcê siê przejœæ trochê.
– Najbli¿ej bêdzie dojœæ do Widzewskiej, a stamt¹d do Cegielnianej.
– Wybierasz krótsze, ¿eby prêdko odbyæ pañszczyznê.
– Wiesz przecie, Mela, ¿e ja z wielk¹ przyjemnoœci¹ ci towarzyszê.
– Czy dlatego, ¿e tak cierpliwie s³ucham?
– Tak, a i dlatego, ¿e jesteœ bardzo ³adna z t¹ ironi¹ na ustach, bardzo ³adna.
– Komplement twój jest mniej piêkny, bo tak en gros podany.
– Lubisz warszawskie en détaile68, a na krótkie terminy i z dobrym ¿yrem.
– Wystarczy dobre wychowanie i uczciwoœæ.
– Ale pomimo to nie zaszkodzi siê obwarowaæ intercyz¹69 – rzuci³ ironicznie, wciskaj¹c

binokle.
– A, tuœ doprowadzi³! – szepnê³a niezadowolona.
– Chcia³aœ!
– Chcia³am, ¿ebyœ mnie doprowadzi³ do Ró¿y przede wszystkim – podkreœli³a zdanie.
– Ja bym ciê wszêdzie doprowadzi³, gdybyœ zechcia³a! – zawo³a³ pokrywaj¹c pewne dziw-

ne wzruszenie, jakie nim ow³adnê³o, ostrym œmiechem.
– Dziêkujê ci, Moryc, ale tam to mnie ju¿ kto inny doprowadzi – odpowiedzia³a dosyæ

ostro, zamilk³a i patrzy³a smutnie w ulicê strasznie b³otnist¹, po brudnych domach i twarzach
licznych przechodniów.

Moryc tak¿e milcza³, bo by³ z³y na siebie, a wiêcej jeszcze na ni¹. Potr¹ca³ z gniewu prze-
chodniów, zaciska³ binokle i rzuca³ niechêtne spojrzenia na jej blad¹ twarz, z ironi¹ chwyta³
spojrzenia wspó³czuj¹ce, jakimi obrzuca³a gromady oberwanych, wynêdznia³ych dzieci, ba-
wi¹cych siê po bramach i trotuarach. Rozumia³ j¹ nieco i dlatego wyda³a mu siê bardzo na-
iwn¹, bardzo.

Irytowa³a go swoim g³upim, polskim idealizmem, jak w myœli okreœla³ jej charakter, a rów-
noczeœnie poci¹ga³a jego tward¹, such¹ duszê t¹ odrobin¹ uczucia i t¹ jak¹œ dziwn¹ poezj¹
wdziêku i dobroci, jaka wydziera³a siê z jej bladej twarzy, ze spojrzeñ zadumanych, z ca³ej
postaci wysmuk³ej i bardzo harmonijnie rozwiniêtej.

– Znudzi³am ciê, ¿eœ zamilk³? – szepnê³a po pewnym czasie.
– Ba³em siê przerywaæ milczenie, mog³aœ myœleæ wtedy o nader wielkich rzeczach.
– B¹dŸ pewnym, ¿e o daleko wiêkszych, niŸli twoja ironia mo¿e dosiêgn¹æ.
– Równoczeœnie zrobi³aœ, Mela, dwa interesy – mnie da³aœ szczutka i sama siê pochwali³aœ.
– A chcia³am tylko jedno – powiedzia³a z uœmiechem.
– Mnie uderzyæ, prawda?
– Tak, i zrobi³am to z przyjemnoœci¹.
– Ty mnie bardzo nie lubisz, Mela? – pyta³ trochê dotkniêty.
– Nie, Moryc – krêci³a g³ow¹ i uœmiecha³a siê z³oœliwie.
– Ale mnie i nie kochasz?
– Nie, Moryc.
– My robimy ³adny kawa³ek flirtu – powiedzia³, zirytowany tonem jej odpowiedzi.
– Pomiêdzy kuzynami powinno to uchodziæ, bo do niczego nie obowi¹zuje.
Przystanê³a, aby daæ kilka groszy jakiejœ kobiecie, okrêconej w ³achmany, stoj¹cej pod

parkanem z dzieckiem na rêku i g³oœno ¿ebrz¹cej.
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Moryc spojrza³ drwi¹co, ale sam prêdko wydoby³ jakiœ pieni¹dz i da³.
– I ty dajesz biednym? – zdziwi³a siê.
– Pozwoli³em sobie na tak¹ mi³osiern¹ operacjê, bo mia³em akurat fa³szyw¹ z³otówkê –

zacz¹³ siê œmiaæ serdecznie z jej oburzenia.
– Ty siê z cynizmu ju¿ nie wyleczysz! – szepnê³a przyœpieszaj¹c nieco kroku.
– Mam jeszcze czas i ¿ebym mia³ jeszcze sposobnoœæ i takiego jak ty doktora...
– Do widzenia, Moryc.
– Szkoda, ¿e to ju¿.
– Ja nie ¿a³ujê zupe³nie. Bêdziesz dzisiaj w „kolonii”?
– Nie wiem, poniewa¿ w nocy wyje¿d¿am z £odzi.
– Wst¹p, k³aniaj siê paniom ode mnie i powiedz pani Stefanii, ¿e bêdê u niej w sklepie

jutro przed po³udniem.
– A dobrze, ale za to ty k³aniaj siê ode mnie pannie Rózi i powiedz Müllerowi, tak¿e ode

mnie, ¿e jest b³azen.
Uœcisnêli sobie rêce i rozeszli siê.
Moryc obejrza³ siê za ni¹, gdy ju¿ wchodzi³a do bramy pa³acu Mendelsohnów, i szed³ do

miasta.
S³oñce ju¿ przygasa³o i zsuwa³o siê za miasto, rozkrwawiaj¹c tysi¹ce szyb ³unami zacho-

du. Miasto cich³o i przyp³aszcza³o siê w mrokach wieczoru; tysi¹ce domów i dachów zlewa-
³o siê coraz bardziej w jedn¹ szar¹, olbrzymi¹, zagmatwan¹ masê pociêt¹ kana³ami ulic,
w których zaczyna³y siê paliæ nieskoñczone linie œwiate³ gazowych, tylko kominy fabryk, co
niby las potê¿nych pni czerwonych wznosi³y siê nad miastem i zdawa³y siê drgaæ i ko³ysaæ
na jasnym tle nieba, p³onê³y jeszcze zorzami zachodu.

– Wariatka! Ja bym siê z ni¹ o¿eni³! „Grünspan, Landsberger i Welt” by³aby solidna spó³-
ka; trzeba o tym pomyœleæ – szepn¹³ Moryc uœmiechaj¹c siê do tego interesu.
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VII

– Co siê sta³o Morycowi dzisiaj? – myœla³a Mela, wchodz¹c do wielkiego dwupiêtrowego
domu naro¿nego, nazywanego pospolicie pa³acem Szai. – Prawda, przecie¿ ja mam piêædzie-
si¹t tysiêcy rubli posagu, musi byæ w z³ych interesach i st¹d ta gwa³towna czu³oœæ.

Nie mog³a ju¿ myœleæ wiêcej, bo wybieg³a naprzeciw niej do przedpokoju jej najserdecz-
niejsza przyjació³ka, Ró¿a Mendelsohn, nieznacznie utykaj¹c na praw¹ nogê.

– Mia³am ju¿ pos³aæ po ciebie powóz, bo nie mog³am siê doczekaæ.
– Odprowadzi³ mnie Moryc Welt, szliœmy wolno, prawi³ mi komplementa, no i tak dalej.
– ¯ydziak – rzuci³a pogardliwie Ró¿a, rozbieraj¹c j¹ i ciskaj¹c lokajowi kapelusz, rêka-

wiczki, woalkê, okrycie, w miarê jak zdejmowa³a to z Meli.
– Przesy³a ci uk³ony bardzo uni¿one.
– G³upi! Myœli, ¿e go poznam na ulicy, jak mi siê bêdzie k³ania³.
– Nie lubisz go? – pyta³a przyg³adzaj¹c powichrzone w³osy przed wielkim, zwierciad³em, stoj¹-

cym pomiêdzy dwoma olbrzymimi sztucznymi palmami, w jakie ca³y przedpokój by³ ozdobiony.
– Nie cierpiê, bo ojciec chwali³ go któregoœ dnia przed Fabciem, a zreszt¹ i Will go nie

cierpi. Piêkna lala!
– Wilhelm jest?
– S¹ wszyscy i wszyscy siê nudz¹ oczekuj¹c na ciebie.
– A Wysocki? – zapyta³a ciszej i trochê niepewnie.
– Jest i przysiêga, ¿e my³ siê ca³y przed sam¹ wizyt¹. S³yszysz, ca³y.
– Przecie¿ nie bêdziemy sprawdzaæ...
– Musimy wierzyæ na s³owo – przygryz³a usta.
Ujê³y siê pod rêce i sz³y przez szereg pokojów, zalanych mrokiem nadchodz¹cego wieczo-

ru, umeblowanych z nadzwyczajnym przepychem.
– Co robisz, Ró¿a?
– Nudzê siê i udajê przed goœæmi, ¿e mnie bawi¹, a ty?
– Nic nie udajê przed nikim i tak¿e siê nudzê.
– Okropne ¿ycie! – szepnê³a Ró¿a z westchnieniem. – I dok¹d siê to ma ci¹gn¹æ?
– Ty wiesz najlepiej dok¹d, do œmierci chyba.
– Ach, co ja bym da³a, ¿ebym siê mog³a zakochaæ, co ja bym da³a.
– Siebie i miliony w dodatku.
– Chcia³aœ powiedzieæ: miliony i siebie w dodatku – powiedzia³a cierpko a drwi¹co.
– Ró¿a! – szepnê³a Mela z wyrzutem.
– No, cicho, cicho! – uca³owa³a j¹ serdecznie.
Wesz³y do niewielkiego pokoju, zupe³nie czarnego, bo meble, obicia œcian, portiery,

wszystko by³o pokryte czarnym pluszem lub czarn¹ matow¹ farb¹.
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Pokój robi³ wra¿enie kaplicy przedpogrzebowej.
Dwóch zupe³nie nagich przegiêtych w ty³ olbrzymów z ciemnego br¹zu unosi³o w herku-

lesowych rêkach nad g³ow¹ wielkie ga³êzie dziwacznie poskrêcanych storczyków o kryszta-
³owych bia³ych kwiatach, z których m¿y³o na pokój elektryczne œwiat³o.

Na czarnych kanapkach i fotelikach niskich siedzia³o kilka osób w milczeniu i w najswobod-
niejszych pozach, a nawet jeden z mê¿czyzn le¿a³ na dywanie, pokrywaj¹cym ca³¹ posadzkê;
dywan by³ tak¿e czarny, mia³ tylko w œrodku wyhaftowany olbrzymi bukiet czerwonych stor-
czyków, które niby potworne, dziwaczne, powyginane robaki zdawa³y siê pe³zaæ po pokoju.

– Will, na przywitanie Meli móg³byœ wywróciæ kozio³ka – zawo³a³a Ró¿a.
Wilhelm Müller, olbrzymi jasnow³osy drab, w obcis³ym kostiumie cyklisty, podniós³ siê

z fotelu, rzuci³ na dywan, przekrêci³ siê trzy razy w powietrzu z wpraw¹ gimnastyka zawodo-
wego i stan¹³ na œrodku pokoju, k³aniaj¹c siê po cyrkowemu.

– Brawo, Müller! – zawo³a³ le¿¹cy na dywanie pod oknem zapalaj¹c papierosa.
– Mela, chodŸ mnie poca³owaæ – mówi³a rozroœniêta panna, le¿¹ca na niskim bieguno-

wym krzeœle, leniwie nadstawiaj¹c policzek. Mela j¹ poca³owa³a i usiad³a na kanapie obok
Wysockiego, który pochylony nad ma³¹, szczup³¹, ró¿ow¹ blondynk¹, trzymaj¹c¹ nogi na ta-
burecie, szepta³ po cichu i co chwila otrzepywa³ klapy, chowa³ w g³¹b rêkawów doœæ brudne
mankiety, wykrêca³ energicznie w¹siki blond i dowodzi³:

– Z punktu w³aœnie feministycznego nie powinno byæ ¿adnych ró¿nic prawnych pomiêdzy
kobiet¹ a mê¿czyzn¹.

– No tak, ale ty, Mieciek, jesteœ nudny! – skar¿y³a siê ¿a³oœnie blondynka.
– Nie witasz siê ze mn¹, Mieciek! – szepnê³a Mela.
– Przepraszam pani¹, panna Fela w³aœnie nie da siê przekonaæ.
– Wysocki p³aci podwójn¹ karê; Meli powiedzia³ pani, a Feli panna, p³aæ, Mieciek! – wo-

³a³a Ró¿a, przyskakuj¹c do niego.
– Zap³acê, Ró¿a, zaraz zap³acê – zacz¹³ siê rozpinaæ i szukaæ po wszystkich kieszeniach.
– Mieciek, nie rozpinaj no siê zupe³nie, to nie jest zabawne – szczebiota³a Fela.
– Ja za ciebie zap³acê, jeœli nie masz pieniêdzy.
– Dziêkujê ci, Mela, pieni¹dze mam, by³em dzisiaj w nocy wzywany do chorego.
– Ró¿a, dlaczego ja siê potrzebujê nudziæ? – jêknê³a Toni z fotelu biegunowego.
– Will, zabaw Toni, s³yszysz, pró¿niaku!
– Nie chcê, muszê siê przeci¹gn¹æ, bo mnie krzy¿ boli.
– Dlaczego ciebie boli krzy¿?
– Toni, jego z tych samych powodów boli krzy¿ co ciebie – œmia³a siê Fela.
– Trzeba go wymasa¿owaæ.
– Ja bym chcia³a mieæ twoj¹ fotografiê, Will, ty dzisiaj mocno wygl¹dasz – szepnê³a Ró¿a,

w jej szarych wielkich oczach zaczê³y skrzyæ siê zielonawe b³yski, przygryz³a usta bardzo
szerokie i w¹skie, co niby kresa czerwona przecina³y jej twarz d³ug¹, bia³oprzeŸroczyst¹,
okolon¹ nimbem najczystszej miedzi, w³osami rozdzielonymi na œrodku g³owy i zaczesany-
mi na skronie i na uszy, ¿e tylko ich ró¿owe koñce migota³y olbrzymimi szafirami, oprawny-
mi w brylanty.

– Fotografujcie mnie w takiej pozie – wo³a³ k³ad¹c siê wznak na dywanie i z rêkami pod-
winiêtymi pod g³owê le¿a³ w ca³ej swej d³ugoœci, œmiej¹c siê dŸwiêcznym, weso³ym œmie-
chem.
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– Si¹dŸcie, dziewczynki, obok mnie! ChodŸcie, sikorki!
– On jest zupe³nie dzisiaj ³adny – szepnê³a Toni pochylaj¹c siê nad jego jasn¹, m³od¹, ty-

powo niemieck¹ twarz¹.
– On jest md³y – wo³a³a Fela.
– Wolisz Wysockiego?
– Kiedy Wysocki ma takie cienkie nogi.
– Cicho, Fela, nie gadaj g³upstw.
– Dlaczego?
– No, wprost dlatego, ¿e nie wypada.
– Moja Ró¿a, dlaczego nie wypada? Ja wiem, co mê¿czyŸni opowiadaj¹ o nas, mnie wszyst-

ko Bernard mówi, on mi opowiada³ taki jeden zabawny kawa³, ¿e umiera³am ze œmiechu.
– Powiedz go, Fela – szepnê³a Toni ziewaj¹c z nudów.
– Ma³a, jak opowiesz przy mnie, to ci ju¿ nigdy nic nie opowiem – zaoponowa³ Bernard,

le¿¹cy na dywanie.
– On siê wstydzi! ha, ha, ha! – zerwa³a siê z kanapki, zaczê³a biegaæ po pokoju jak wariat-

ka, przewraca³a sprzêty, zatacza³a siê na Toniê.
– Fela, co ty wyrabiasz?
– Ja siê nudzê. Ró¿a, ja siê wœciekam z nudów.
Usiad³a na stosie pluszowych czarnych poduszek, jakie jej podsun¹³ lokaj.
– Sk¹d ty, Willu, masz tê szramê? – pyta³a, wodz¹c palcem d³ugim i cienkim po czerwo-

nej prêdze, przecinaj¹cej mu twarz od ucha do ma³ych rozstrzêpionych w¹sików.
– Od szabli – odpowiedzia³ usi³uj¹c z³apaæ jej palec zêbami.
– O kobietê?
– Tak. Niech Bernard opowie, on mi sekundowa³ tak g³oœno, ¿e wszystkie bumsy70 berliñ-

skie wiedzia³y o tej sprawie.
– Powiedz, Bernard.
– Dajcie mi spokój, nie mam czasu – mrukn¹³ Bernard, przewróci³ siê z boku na wznak

i patrzy³ w sufit, po którym lecia³y za z³otym wozem Aurory gromady nagich, skrzydlatych
nimf; pali³ papierosa za papierosem, które mu podawa³ i zapala³ stoj¹cy w drzwiach lokaj,
ubrany w czerwon¹ francusk¹ liberiê – zreszt¹, to sprawa za bardzo skandaliczna.

– Will, umawialiœmy siê przecie, zawi¹zuj¹c nasze zebranie, ¿e mamy mówiæ sobie wszyst-
ko, wszystko – mówi³a Toni przysuwaj¹c siê bli¿ej z fotelem.

– Mów, Wilhelm, wyjdê za ciebie za m¹¿ w nagrodê – rozeœmia³a siê dziwnie.
– A ja bym ciê wzi¹³, Ró¿a, ty masz w sobie grubego diab³a.
– I jeszcze grubszy posag – rzuci³a drwi¹co.
– Kiedy to takie nudne! Will, zrób œwiniê, mój drogi, zrób œwiniê! – jêcza³a Toni, przeci¹-

gaj¹c siê w fotelu z tak¹ si³¹, a¿ wielki guzik, imituj¹cy kameê, oderwa³ siê jej od stanika.
Czu³a siê tak znudzon¹ bezbrze¿nie, ¿e ¿a³osnym g³osem prosi³a wci¹¿ uparcie, jak dziecko:
– Zrób œwiniê, Will, zrób œwiniê!
Wilhelm stan¹³ na czworakach, wygi¹³ grzbiet i zacz¹³ w krótkich sztywnych podskokach,

doskonale imituj¹cych ruchy starej œwini, oblatywaæ pokój, pokwikuj¹c od czasu do czasu.
Toni zanosi³a siê szalonym œmiechem. Ró¿a klaska³a w d³onie z ca³ych si³, a Fela bi³a piê-

tami o dywan i trzês³a siê z radoœci. Krótkie jej w³osy rozplata³y siê i niby jasn¹ wiech¹ za-
kry³y jej twarz ró¿ow¹, rozbawion¹ nies³ychanie.
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Mela rzuca³a poduszkami w Müllera równie¿ porwana ogóln¹ weso³oœci¹, a Müller po
ka¿dym uderzeniu podskakiwa³, wyrzuca³ zabawnie tylnymi nogami i kwicza³ przeci¹gle,
wreszcie zmêczony zacz¹³ siê wypa³¹czonym grzbietem czochaæ o nogi Ró¿y, wreszcie po³o-
¿y³ siê na œrodku dywanu, wyci¹gn¹³ nogi i zupe³nie niby œwinia zmêczona chrz¹ka³, mrucza³
i pokwikiwa³ jak przez sen.

– Nieporównany! Wyborny! – wo³a³y z uniesieniem rozbawione panny.
Wysocki wytrzeszczonymi oczami, zdumiony, przypatrywa³ siê po raz pierwszy tej cyr-

kowej zabawie znudzonych milionerek; zapomnia³ strzepywaæ klapy, nie wciska³ mankie-
tów w rêkawy, nie krêci³ w¹sików, tylko wodzi³ oczami po twarzach kobiet i mrukn¹³
z obrzydzeniem:

– B³azen.
– Z jakiego punktu? – zapyta³a Mela, która najpierw siê uspokoi³a.
– Ze wszystkich ludzkich punktów – odpowiedzia³ twardo i podniós³ siê ogl¹daj¹c za ka-

peluszem, w który Fela próbowa³a wsadziæ obydwie nogi.
– Uciekasz, Mieciek? – pyta³a zdumiona jego surowym spojrzeniem.
– Muszê iœæ, bo muszê siê wstydziæ tego, ¿e jestem cz³owiekiem.
 – François, otworzyæ wszystkie drzwi, bo obra¿one cz³owieczeñstwo wychodzi – wo³a³

drwi¹co Bernard, który przez ca³y czas popisów Müllera le¿a³ najspokojniej i pali³ papierosy.
– Ró¿a, Mieciek siê obrazi³ i chce wyjœæ, nie pozwól mu.
– Mieciek, zostañ. Co ci siê sta³o? dlaczego?
– Dlatego, ¿e ja nie mam czasu, przyrzek³em komuœ, ¿e przyjdê – t³umaczy³ siê miêkko,

usi³uj¹c œci¹gn¹æ swój biedny cylinder z nóg Feli.
– Mieciek, zostañ, proszê ciê bardzo, przecie¿ obieca³eœ mnie odprowadziæ do domu –

szepta³a gor¹co Mela i blad¹ jej twarz pokry³ rumieniec wzruszenia.
Pozosta³, ale siedzia³ chmurny i nawet nie odpowiada³ na drwi¹ce uwagi Bernarda ani na

burszowskie dowcipy Müllera, który znowu siê po³o¿y³ u nóg Ró¿y.
Zapanowa³a zupe³na cisza.
Elektrycznoœæ drga³a w kryszta³owych kwiatach i m¿y³a b³êkitnawym py³em œwiat³a na po-

kój, na matowe czarne œciany, z których niby b³êkitne oczy patrzy³y cztery w³oskie akwarele,
oprawne w aksamitne czarne ramy, zawieszone na jedwabnych sznurach, na te znudzone pró¿-
niactwem g³owy, co ¿ó³tawymi plamami odcina³y siê od czarnego t³a œcian i mebli, skrzy³y siê
na ozdobach pianina z zielonawego br¹zu, stoj¹cego w jednym rogu, które z odkryt¹ klawiatur¹
by³o podobne do jakiegoœ potworu, po³yskuj¹cego d³ugimi, ¿ó³tawymi k³ami.

Przez zamkniête okiennice wewnêtrzne i zapuszczone ciê¿kie czarne portiery nie docho-
dzi³y z miasta ¿adne g³osy prócz hucz¹cego, s³abego szmeru i drgañ bezdŸwiêcznych, co niby
ledwo wyczute bicie pulsu rozlewa³y siê po pokoju.

Dym, jaki ustawicznie puszcza³ k³êbami Bernard, snu³ siê sinawym, rzadkim ob³okiem,
przys³ania³ z³oty wóz Aurory i nimfy nagie niby najcieñsz¹ bengalin¹71, opada³, czepia³ siê
œcian i dar³ siê w d³ugie w³ókna o plusze, i wyp³ywa³ do dalszych pokojów drzwiami, w któ-
rych, niby ostry krzyk w tej czarnej symfonii, czerwieni³a siê jaskrawo liberia lokaja, goto-
wego na ka¿de skinienie.

– Ró¿a, ja siê nudzê, ja siê œmiertelnie nudzê – zajêcza³a Toni.
– A ja siê bawiê weso³o – zaczê³a wo³aæ Fela podrzucaj¹c nog¹ cylinder Miecia.
– Ja siê bawiê najlepiej, bo wcale nie potrzebujê zabawy – powiedzia³ ironicznie Bernard.
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– François, ka¿ dawaæ herbatê! – rzuci³a Ró¿a.
– Ró¿a, nie chodŸ, ja ci dokoñczê kawa³.
Uniós³ siê na ³okciu i szepta³, ca³uj¹c raz po raz ró¿owy koniec ucha.
– Nie ugryŸ mi kolczyka! Za mocno! Masz takie gor¹ce usta! – szepta³a przechylaj¹c g³o-

wê ku niemu, zagryz³a usta, a spod przymkniêtych, ciê¿kich, sinawych powiek zaczê³y siê
skrzyæ zielonawe b³yski.

– Ze strachu zacz¹³ siê ¿egnaæ – szepn¹³ g³oœniej Will.
– Có¿ to – on katolik?
– Nie, ale co to szkodzi siê zabezpieczyæ.
Wys³ucha³a reszty kawa³u i nie rozeœmia³a siê znudzona.
– Wilhelm, ty jesteœ dobry, kochany – mówi³a, g³aszcz¹c go po twarzy – ale twoje anegdoty s¹

za bardzo berliñskie, nudne i g³upie. Ja zaraz przyjdê, a tymczasem mo¿e, Bernard, co zagrasz.
Bernard powsta³, pchn¹³ nog¹ taburet do pianina i zacz¹³ ze wœciek³¹ brawur¹ graæ trzeci¹

figurê kadryla.
Ocknêli wszyscy z milczenia i nudy.
Wilhelm podniós³ siê i zacz¹³ tañczyæ trzeci¹ figurê z Fel¹, tañczyli kontredansa z zaciê-

ciem kankana, w³osy Feli trzês³y siê jak pêk s³omy na wichurze, zas³ania³y jej oczy, opada³y
a¿ na brodê, fruwa³y za ni¹, odgarnia³a je rêk¹ i tañczy³a do upad³ego.

Toni le¿a³a w fotelu i znudzonym wzrokiem goni³a za ruchami Willa.
Lokaj ustawia³ z boku ma³e hebanowe stoliczki inkrustowane wytwornie per³ow¹ mas¹

i k³ad³ zastawê do herbaty.
Ró¿a przeci¹gnê³a siê leniwie i utykaj¹c, i ko³ysz¹c szerokimi biodrami sz³a ku drzwiom

i zatrzyma³a siê chwilê przy Wysockim, który pó³g³osem mówi³:
– S³owo pani dajê, ¿e to nie dekadencja, to jest zupe³nie co innego.
– Có¿ to jest zatem? – pyta³a Mela, przytrzymuj¹c Wysockiemu rêce, ¿eby nie móg³ otrze-

pywaæ siê i wpychaæ mankietów.
– Ja bym chcia³a byæ dekadentk¹. Mieciek, czy ja mogê byæ dekadentk¹? Mieciek, ja chcê

byæ dekadentk¹, bo ja siê nudzê – wo³a³a Toni.
– To jest tylko pró¿niactwo, pochodz¹ce ze zbytku czasu i zbytku pieniêdzy! Nuda jest cho-

rob¹ bogaczów. Ty, Mela, nudzisz siê. Ró¿a siê nudzi, Toni siê nudzi, Fela siê nudzi, no i z wami
nudz¹ siê te dwa ba³wany, a poza wami po³owa córek i ¿on milionerów nudzi siê. Wszystko
was nudzi, bo wszystko mieæ mo¿ecie, co kupiæ mo¿na. Was nic nie obchodzi, chcecie siê tyl-
ko bawiæ, a najszaleñsza zabawa koñczy siê równie¿ nud¹. Z punktu socjalnego...

– Mieciek, ale ty o mnie Ÿle nie myœlisz? – przerwa³a g³adz¹c mu rêce.
– Nie robiê wyj¹tków, zreszt¹ tak samo nale¿ysz do rasy zdegenerowanej, ze wszystkich

ras najbardziej odbieg³ej od natury, a to siê mœci na was samych.
– S³uchaj go, Mela, on ci uczenie bêdzie dowodzi³ ze wszystkich znanych sobie punktów,

¿e najwiêksz¹ zbrodni¹ na œwiecie jest posiadaæ maj¹tek.
– Usi¹dŸ, Ró¿a, przy nas.
– Zaraz przyjdê, zajrzê do ojca.
Wysz³a i z przedpokoju ju¿ oœwietlonego elektrycznymi ¿yrandolami posz³a na górê do

gabinetu ojca, w którym by³o prawie ciemno.
Szaja Mendelsohn okryty w rytualne szaty do modlitwy, z obna¿on¹ lew¹ rêk¹, okrêcon¹

paskami, siedzia³ na œrodku pokoju, modli³ siê pó³g³osem i pochyla³ powa¿nie.
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W dwóch oknach sta³o dwóch starych, z siwymi brodami œpiewaków boŸniczych, okry-
tych w takie same rytualne zas³ony w bia³e i czarne pasy i wpatrzeni w ostatnie ró¿owe brza-
ski dnia, jakie siê barwi³y na szarym tle nieba, kiwali siê ustawicznie œpiewaj¹c jak¹œ dziwnie
namiêtn¹ i dziwnie smêtn¹ psalmodiê.

G³osy by³y nabrzmia³e skarg¹ i bólem i niby g³osy tr¹b miedzianych brzmia³y wrzaskliw¹
¿a³oœci¹, to hucza³y g³uch¹ rozpacz¹, wybucha³y jêkiem beznadziejnym, wznosi³y siê krzy-
kiem ostrym, przejmuj¹cym, który d³ugo drga³ w ciszy mieszkania; to znowu zni¿ali g³osy
do szeptu i p³ynê³a d³uga s³odka melodia jakby fletów œpiewaj¹cych w wielkiej ciszy ogro-
dów kwitn¹cych, wœród cieniów dysz¹cych aromatami ambry, w pó³œnie pe³nym ekstatycz-
nych marzeñ mi³oœci, przez które wi³y siê akcenty wyraŸne têsknot i westchnieñ, jakby do
palmowych ogrodów Jeruzalem, do pustyni smutnych i nieobjêtych, do pal¹cych ¿arów s³oñ-
ca, do ojczyzny straconej, a tak kochanej.

Pochylali siê coraz rytmiczniej, oczy im gorza³y ekstaz¹ i d³ugie siwe brody trzês³y siê ze
wzruszenia. Porywa³y ich w³asne g³osy i te rytmy œpiewów, co siê rozlewa³y z ich piersi na,
pusty, cichy, omroczony pokój, i ³ka³y, prosi³y, b³aga³y, drga³y skarg¹ przepojon¹ niedol¹ i s³a-
wi³y dobroæ i moc Pana nad pany.

Poza oknami panowa³a cisza.
Wielkie koszary robotnicze po drugiej stronie ulicy, wprost okien gabinetu, zaczê³y b³y-

skaæ œwiat³ami na wszystkich piêtrach, a z drugiej strony okien, bo gabinet by³ w naro¿niku,
czerni³ siê park zbit¹ gêstw¹ œwierków, które przedziela³y pa³ac od fabryk, i bieli³y siê
w zmroku pomiêdzy niskimi krzewami gazonów p³aty nie roztopionego jeszcze œniegu.

Na wprost Szai, siedz¹cego w poœrodku, by³o wielkie naro¿ne okno, którym lecia³y jego
spojrzenia i zaczepia³y siê o olbrzymie kontury fabryk, naje¿one kominami i naro¿nikami,
podobnymi do baszt œredniowiecznych.

Szaja modli³ siê gor¹co, ale nie móg³ ani na chwilê oderwaæ wzroku od tych murów po-
tê¿nych, zlewaj¹cych siê coraz bardziej z noc¹ nadchodz¹c¹; widaæ by³o w dali jej ciemny
p³aszcz, otulaj¹cy miasto, i jej pogodn¹, cich¹ twarz, patrz¹c¹ milionami gwiazd.

Œpiew ci¹gn¹³ siê do zupe³nej nocy.
Œpiewacy zapakowali modlitewne szaty w aksamitne worki, na których lœni³y siê wyszyte

z³otem jakieœ hebrajskie zg³oski.
– Masz, Mendel, rubla!
Da³ mu srebrny pieni¹dz, który œpiewak ogl¹daæ zacz¹³ troskliwie pod oknem.
– Zobacz, to jest prawdziwy rubel! A tobie, Abraam, to ja zap³acê dzisiaj tylko siedem-

dziesi¹t piêæ kopiejek, tobie siê dzisiaj nie chcia³o, tyœ symulowa³ œpiewanie. Chcia³eœ oszu-
kaæ mnie i Pana Boga?

Œpiewak popatrzy³ pe³nymi ³ez i ekstazy oczami na Szajê, wzi¹³ rulon miedziaków, rzek³
cicho pozdrowienie i wyszed³ bez szelestu.

Ró¿a ca³y czas sta³a przy drzwiach i s³ucha³a tych œpiewów z takim uczuciem, ¿e co chwi-
la powstrzymywa³a siê, aby nie parskn¹æ œmiechem.

Skoro tylko wyszli œpiewacy, nacisnê³a guzik i œwiat³o elektryczne zala³o pokój.
– Ró¿a!
– Potrzeba ci czego? – pyta³a siadaj¹c na porêczy fotelu przy ojcu.
– Nie. Twoje goœcie przysz³y?
– S¹ wszyscy.
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– Bawi¹ siê dobrze?
Zacz¹³ g³askaæ j¹ po w³osach.
– Nie bardzo. Nawet Müller nudny dzisiaj.
– Czemu ich trzymasz, przecie¿ my mo¿emy mieæ goœci weso³ych. Chcesz, to ja Stanis³a-

wowi dam notê, ¿eby poszuka³, w £odzi nie brak ludzi weso³ych. Po co siê masz nudziæ za
w³asne pieni¹dze. A Wysocki, co to za cz³owiek?

– Doktór, to taki inny, zupe³nie nie ³ódzki cz³owiek, on ma arystokratyczn¹ rodzinê, jego
matka jest z hrabiów, o ma herby.

– Tylko nie ma ich na czym nosiæ. Podoba ci siê?
– Dosyæ, bo jest niepodobny do naszych i bardzo uczony.
– Uczony?
Pog³adzi³ wspania³ym ruchem brodê i s³ucha³ uwa¿niej.
– On napisa³ ksi¹¿kê, za któr¹ mu jakiœ uniwersytet w Niemczech da³ z³oty medal.
– Du¿y medal?
– Nie wiem.
Z¿ymnê³a pogardliwie ramionami.
– My do szpitala bêdziemy potrzebowaæ doktora, ja bym go wzi¹³, jak on taki uczony.
– Du¿o p³acisz?
– P³acê. Ale tu nie o to chodzi, mia³by du¿¹ praktykê i s³u¿y³by w mojej firmie, to samo

warto pieni¹dze. Powiedz mu, niech jutro przyjdzie do kantoru. Ja lubiê pomagaæ ludziom
uczonym.

– Kaza³eœ Stanis³awowi zaprosiæ do nas Borowieckiego?
– Ró¿a, ja ci mówi³em, ¿e Borowiecki jest cz³owiek Bucholca, a ja Bucholcowi i wszyst-

kiemu, co jest jego, ¿yczê wszystkich nieszczêœæ. Niech on zbankrutuje i pójdzie s³u¿yæ. Ja
przez tego z³odzieja, przez tego Szwaba, co on do Polski psami przyjecha³ i na nas zrobi³
pieni¹dze, niech on zmarnieje do dziesi¹tego pokolenia, ja przez niego chory jestem ci¹gle,
mnie serce boli, on mnie ci¹gle okrada. A ten Borowiecki to jego jest najgorszy Szwab! –
wykrzykn¹³ z nienawiœci¹.

– Ale przecie¿ to Polak.
– Polak, ³adny Polak, co jak zacz¹³ drukowaæ swoje bojki, to mi po³owê towaru zwrócili

z Rosji, powiedzieli, ¿e paskudztwo, ¿e Bucholca lepszy. To Polak tak robi! on psuje handel,
on tym g³upim chamom daje takie desenie i kolory, co by je wziê³a ka¿da hrabina, po co to?
na co? Co ja straci³em przez niego! co straci³em, co stracili nasi! Przez niego co stracili te
biedne tkacze! on zjad³ starego Fiszbina, on zjad³ trzydzieœci innych firm. Ty mi nie mów
o nim, bo mnie wszystko w œrodku boli, jak sobie ich przypomnê. On jest gorszy od najgor-
szego Niemca, bo jeszcze z Niemcem mo¿na pohandlowaæ, a on jest pan, on jest wielki dzie-
dzic! – plun¹³ z pogard¹ i nienawiœci¹.

– Przys³aæ ci herbatê?
– Pojadê do Stanis³awa na herbatê, zawiozê Julci zabawki, które mi dzisiaj przys³ali z Pa-

ry¿a.
Ró¿a poca³owa³a ojca w policzek i wysz³a.
Szaja siê podniós³, zakrêci³ œwiat³o, bo lubi³ oszczêdzaæ na wszystkim, i chodzi³ po ciem-

nym zupe³nie pokoju.
Chodzi³ i myœla³ o wiecznej swojej zmorze – o Bucholcu.
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On go nienawidzi³ ca³¹ potêg¹ ¿ydowskiego fanatyzmu; nienawidzi³ jako fabrykanta-
wspó³zawodnika, którego nie móg³ przewy¿szyæ niczym.

Bucholc zawsze i wszêdzie by³ pierwszym i tego mu w³aœnie nie móg³ darowaæ Szaja, on,
który siê czu³ pierwsz¹ firm¹ ³ódzk¹, który by³ przewodnikiem tej masy ¿ydowskiej, jaka go
otacza³a ba³wochwalczym uwielbieniem, mi³oœci¹ i czci¹ nêdzarzy zahipnotyzowanych mi-
lionami, jakie ros³y w jego rêkach z szybkoœci¹ lawiny œnie¿nej.

Przed czterdziestu laty, pamiêta³ dobrze te czasy, gdy Bucholc szed³ ju¿ do milionów, on
zaczyna³ karierê jako subiekt jakiegoœ nêdznego kramu na Starym Mieœcie, ze specjalnoœci¹
nawo³ywania i ci¹gniêcia kupuj¹cych, od noszenia paczek do domów, uprz¹tania czasami
sklepu i trotuaru przed nim. Wystawa³ ca³e miesi¹ce na trotuarze, ¿arty przez mrozy, moczo-
ny przez deszcze, palony przez skwary, popychany przez przechodniów, zawsze prawie g³od-
ny i obdarty, zawsze ochrypniêty od nawo³ywañ, bez pieniêdzy, sypiaj¹cy za rubla miesiêcznie
w jakiejœ strasznej norze nêdzy ¿ydowskiej, jakich pe³no po miastach.

Potem znikn¹³ nagle z trotuaru, na którym ¿y³.
Zjawi³ siê po paru latach nieobecnoœci na bruku ³ódzkim i nikt go nie pozna³.
Przyjecha³ z troch¹ pieniêdzy i zacz¹³ prowadziæ interes na w³asn¹ rêkê.
Uœmiechn¹³ siê w tej chwili z politowaniem do tamtych czasów, przypomnia³ sobie ten nêdz-

ny wóz, którym rozwozi³ towar po wsiach okolicznych, tego konia, którego pasa³ nad drogami
albo w zbo¿ach ch³opskich, tê sta³¹ okropn¹ nêdzê, jaka go wci¹¿ ¿ar³a, bo z piêædziesiêciu ru-
bli kapita³u, wliczaj¹c w to wóz i konia, musia³ ¿ywiæ siebie, konia, ¿onê i dzieci.

Potem te pierwsze warsztaty tkackie, jakie za³o¿y³, te tysi¹ce drobnych oszustw na wadze
surowego materia³u, jaki wydawa³ tkaczom bior¹cym robotê do domu, na miarze, na w³asnym
i swej rodziny ¿o³¹dkach, na wszystkim – nim zaryzykowa³ wydzier¿awiæ jak¹œ opuszczon¹
fabryczkê.

On pierwszy, gdy mu iœæ zaczê³o, pozaprowadza³ agentów po miasteczkach, sam nie spa³,
nie jada³, nie ¿y³, robi³ tylko i oszczêdza³.

On pierwszy dawa³ na kredyt ka¿demu, kto tylko chcia³, i sam zacz¹³ obracaæ kredytem,
bo Bucholc i niemieccy fabrykanci ³ódzcy pos³ugiwali siê na stary sposób – gotówk¹.

On pierwszy rozpocz¹³ robiæ tandetê, obni¿aæ jakoœæ produkcji ³ódzkiej, która do jego cza-
sów cieszy³a siê dobr¹ opini¹.

On prawie pierwszy wprowadzi³, rozwin¹³ i udoskonali³ ca³y system wyzysku wszystkich
i wszystkiego.

Po po¿arze, jaki go dotkn¹³, postawi³ w³asn¹ fabrykê na tysi¹c ludzi.
Stan¹³ na fundamentach.
A szczêœcie sz³o za nim nieodstêpnie; dziesi¹tki tysiêcy, setki, miliony zaczê³y p³yn¹æ ze

wszystkich stron do jego kas; sz³y z pañskich dworów, z cha³up ch³opskich, z prze¿artych
brudem miasteczek, ze stolic, ze stepów, z gór odleg³ych, p³ynê³y coraz szerszymi strumie-
niami i Szaja rós³ i potê¿nia³.

Tracili inni, umierali, padali przez nieszczêœcia i klêski ogólne, Szaja sta³ twardo, ci¹gle
stare pawilony pali³y siê, a nowe i potê¿niejsze powstawa³y i ssa³y coraz potê¿niej ziemiê,
materia³y, ludzi, mózgi, konkurentów i przerabia³y to wszystko na miliony dla Szai.

Bucholc zawsze by³ wiêkszym, nie móg³ go przeœcign¹æ.
Szaja rós³ i wstawa³a w nim coraz silniejsza ¿¹dza pokonania Bucholca, on ka¿dego rubla,

jakiego zarobi³ tamten, liczy³ za ukradziony i wydarty sobie, ¿y³ t¹ chimeryczn¹ nadziej¹, ¿e
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go przeroœnie, ¿e przeroœnie wszystkich, ¿e ujrzy siê tak wielkim nad £odzi¹ jak ten komin
potê¿ny od maszyn g³ównych, który potworn¹ sylwetk¹ majaczy³ teraz w nocy, ¿e zostanie
królem tej £odzi.

Bucholc wci¹¿ by³ pierwszym, z nim siê liczy³a opinia kraju, jego s³owo równa³o siê mo-
necie brzêcz¹cej, u niego szukano rady i inicjatywy w wielu kwestiach ogólniejszych, jego
towary mia³y najlepsz¹ markê, jego otacza³ pewien szacunek, gdy tymczasem Szajê nawet
równi mu szwindlami obrzucali pogard¹ i nienawiœci¹.

Szaja nie móg³ tego zrozumieæ, zdawa³o mu siê, ¿e Bucholc obdziera go nie tylko z pie-
niêdzy, ze wszystkiego, czego pragn¹³ dla siebie, obdziera go z zaszczytu panowania nad tym
morzem kominów.

Nienawidzi³ go za to jeszcze wiêcej.
Chodzi³ wci¹¿ po ciemnym pokoju, spogl¹da³ przez szyby na fabryki, to na domy robotni-

ków oœwietlone jak latarnie i przystan¹³. Za³o¿y³ okulary i zacz¹³ patrzeæ na trzecie piêtro
domu stoj¹cego wprost pa³acu, w trzy mocno oœwietlone okna, poza którymi migota³y czarne
sylwetki ludzi.

Otworzy³ lufcik i s³ucha³.
Dr¿¹cy g³os skrzypiec œpiewa³ jakiegoœ sentymentalnego walca, wtórowa³a mu jêkliwie

wiolonczela, to muzyka cich³a, a natomiast wybucha³ gwar kilkunastu g³osów i œmiech rozle-
wa³ siê kaskad¹ bujn¹ na cich¹ ulicê razem z brzêkiem szklanek i talerzy.

Bawiono siê weso³o.
Szaja nacisn¹³ guzik elektryczny na lokaja.
– Kto tam mieszka? – zapyta³ ostro, wskazuj¹c na okna.
– Zaraz siê dowiem, jaœnie panie.
– Ja jestem chory, a oni siê bawi¹! Za co oni siê bawi¹? Sk¹d oni maj¹ na zabawê? – my-

œla³ zirytowany, nie mog¹c oderwaæ wzroku od tych okien.
– Dom E, trzecie piêtro, piêædziesi¹ty szósty numer, mieszka tam Ernest Ramisz, majster

z pi¹tej sali tkackiej – recytowa³ prêdko lokaj.
– Dobrze. Pójdziesz i powiesz, ¿eby przestali graæ, bo ja spaæ nie mogê, ¿e ja sobie nie

¿yczê, coby oni siê bawili. Ka¿ konie za³o¿yæ. Ernest Ramisz musi za du¿o braæ, kiedy go
staæ na zabawy – powtarza³ wra¿aj¹c sobie w pamiêæ to nazwisko.
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VIII

– Przyjadê w tej chwili. Do widzenia – odpowiada³ ze z³oœci¹ Borowiecki do telefonu, bo
Lucy go prosi³a, aby natychmiast przyjecha³ do lasku Milscha, bo ma nies³ychanie wa¿ny in-
teres.

– Na taki czas jechaæ do lasku! Wariatka, jak Boga kocham – szepta³ ze z³oœci¹.
Od szóstej bowiem siedzia³ w kantorze, nie mia³ ani chwili wolnego czasu, chodzi³ do fa-

bryki pilnowaæ drukowania nowych deseni, jeŸdzi³ do centralnego biura w kwestii nadu¿yæ,
jakie Bucholc odkry³ w g³ównym magazynie, lata³, pisa³, wydawa³ tysi¹ce poleceñ, tysi¹ce
spraw kot³owa³o mu siê w mózgu, tysi¹ce ludzi czeka³o na jego dyspozycje, setki maszyn
oczekiwa³y rozkazów, k³óci³ siê z Bucholcem, by³ zdenerwowany do tego kilkodniowym
oczekiwaniem na telegram od Moryca, jak stoi bawe³na, by³ zmêczony prac¹, tym strasznym
codziennym jarzmem, jakie wyrêczaj¹c Knolla wzi¹³ na swój kark, og³uszony rozmiarami
i iloœci¹ interesów, jakie musia³ prowadziæ, a tu jeszcze ta wariatka wo³a go gdzieœ za miasto
na schadzkê.

Irytowa³ siê coraz bardziej.
Nie mia³ nawet dzisiaj czasu wypiæ herbaty, bo Bucholc, chocia¿ chory, kaza³ siê zanieœæ

do kantoru z fotelem, do wszystkiego siê wtr¹ca³, krzycza³ na wszystkich i rozsiewa³ tylko
strach i zamieszanie pomiêdzy urzêdnikami.

– Panie Borowiecki – zawo³a³, siedz¹c z obwiniêtymi nogami, w wytartej futrzanej czapce
na g³owie i z kijem na kolanach. – Zatelefonuj pan do Marksa, ¿eby nie dawaæ ani za rubla
towaru Milnerowi w Warszawie. On mia³ u nas kredyt i za du¿o ju¿ jest winien, a mam w³a-
œnie notê o nim, ¿e bardzo prêdko idzie do plajty.

Borowiecki zatelefonowa³ i przegl¹da³ jakieœ potê¿ne kolumny cyfr.
– Panie Horn! SprawdŸ pan ten fracht, tam jest omy³ka, kolej pobra³a za du¿o, musieli

z innego numeru taryfy policzyæ – zawo³a³ do Horna, który ju¿ od kilku dni, to jest od nie-
dzieli, zosta³ przeniesiony na ¿¹danie Bucholca z podrêcznego kantoru drukarni i blichu do
jego osobistego.

Horn, bardzo blady, z oczami zaczerwienionymi zmêczeniem i bezsennoœci¹, rachowa³ si-
nymi ustami machinalnie, myli³ siê, nie móg³ skupiæ uwagi, kolumny cyfr tañczy³y mu przed
oczami niby k³êb sadzy.

Ziewa³ ci¹gle i znudzonym wzrokiem spogl¹da³ na zegar, czeka³ z utêsknieniem po³udnia.
– Tej babie, któr¹ pan protegujesz, niech dadz¹ dwieœcie rubli i niech idzie siê zapiæ. Ona

ca³a ze swoimi szczeniakami niewarta piêædziesiêciu!
– To wydzia³ prawny za³atwi tê sprawê?
– Tak, ona musi nas pokwitowaæ urzêdownie. Bauer, dopilnuj tej sprawy, niech siê to skoñ-

czy nareszcie, bo babê jeszcze kto namówi, ¿eby nas zaskar¿y³a do s¹du.
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Horn pochyli³ ni¿ej g³owê, aby ukryæ z³oœliwy, tryumfuj¹cy uœmiech.
– Pan prezes ma konie w domu?
– Potrzebne panu, to pan bierz, bierz pan, ile razy potrzeba. Zaraz zatelefonujê do stajni.

Kundel, popchnij – krzykn¹³ na lokaja, który popchn¹³ fotel pod telefon, funkcjonuj¹cy w ob-
rêbie fabryk jego.

– Stajnia! – krzykn¹³ dzwoni¹c gwa³townie. – Powóz natychmiast do pa³acu. Ile razy za-
¿¹da koni pan Borowiecki – przyje¿d¿aæ! Bucholc mówi, kundlu! – krzykn¹³ w odpowiedzi
telefonistce, zapytuj¹cej siê, kto mówi.

Lokaj z powrotem przysun¹³ go do biurka i stan¹³ z boku.
– Horn, si¹dŸ pan przy mnie, podyktujê. Pan siê prêdzej ruszaj, kiedy ja mówiê do pana –

krzykn¹³ ze z³oœci¹.
Horn zagryz³ tylko usta, usiad³ i pisa³ po dyktandzie, które mu szybko rzuca³ Bucholc nie

przestaj¹c za³atwiaæ równoczeœnie innych interesów i krzycz¹c chwilami:
– Pan nie œpij! Ja panu nie za spanie p³acê – i mocno stuka³ kijem w pod³ogê.
Horna tak to irytowa³o, taki by³ zreszt¹ dzisiaj zniecierpliwiony, ¿e z trudem hamowa³

wybuch, wrza³ ca³y.
Telefon zacz¹³ dzwoniæ.
– Baron Oskar Meyer pyta siê, czy zastanie za pó³ godziny pana prezesa?
– Panie Borowiecki, powiedz mu pan, ¿e nie przyjmujê nikogo, le¿ê w ³ó¿ku.
Karol odtelefonowa³ natychmiast i s³ucha³ znowu.
– Czego on jeszcze chce?
– Mówi, ¿e ma wa¿ny, osobisty interes.
– Nie przyjmujê! – zakrzycza³. – Baron Oskar Meyer mo¿e mieæ wa¿ny interes do mojego

psa, a nie do mnie. Kundel! Cham! – mrucza³ w przystankach dyktanda.
Nie cierpia³ bowiem Meyera i kpi³ najg³oœniej w £odzi z baroñstwa, jakie sobie kupi³

w Niemczech Meyer, dawny jego tkacki robotnik, a dzisiaj fabrykant wyrobów we³nianych,
rozporz¹dzaj¹cy milionami.

– Spiesz siê pan! – zawo³a³ ze z³oœci¹ na Horna.
– Obu rêkami pisaæ nie umiem.
– Co to znaczy?
– Nie mogê prêdzej pisaæ, ni¿ piszê.
Bucholc dyktowa³ dalej i wolniej nieco, bo Horn, jakby na z³oœæ, pisa³ nies³ychanie wolno

i coraz mocniej œci¹ga³ brwi z gniewu.
W kantorze zrobi³o siê cicho.
Borowiecki ju¿ w palcie sta³ przed oknem i niecierpliwie czeka³ na konie.
Urzêdnicy z przykutymi do pulpitów twarzami pracowali gor¹czkowo, boj¹c siê g³oœniej

oddychaæ lub s³owo zamieniæ ze sob¹ ze wzglêdu na obecnoœæ Bucholca, który wszystkich
przejmowa³ strachem prócz jednego bauera, starego przyjaciela i powiernika prezesa, tego sa-
mego, który musia³ zakomunikowaæ tajemnie ow¹ depeszê Zukerowi, jak kombinowa³ Karol.

Konie wreszcie przysz³y i za wychodz¹cym œpiesznie Borowieckim zawo³a³ Bucholc:
– Zajrzyj pan jeszcze po przyjeŸdzie.
Nie odpowiedzia³ nic, tylko zakl¹³ po cichu, bo by³ tak zmordowany robot¹ i tym wycze-

kiwaniem denerwuj¹cym na depeszê od Moryca, ¿e upada³ wprost ze zmêczenia.
Kaza³ stangretowi jechaæ do lasku Milscha.
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Przed starym browarem, olbrzymim budynkiem, na pó³ zrujnowanym, który niby trup le¿a³
ju¿ za miastem, kaza³ zatrzymaæ konie i zaczekaæ na siebie.

Obszed³ te opuszczone mury z powybijanymi oknami, bez drzwi, bez bram, z dachami
pozapadanymi, ze œcianami porozwalanymi, co siê rud¹ ceg³¹ rozsypywa³y w grz¹skie b³oto,
obszed³ jakieœ parkany os³aniaj¹ce sk³ady i po rozmiêk³ym zagonie, zapadaj¹c po kostki
w b³oto wszed³ do tak zwanego lasku Milscha.

– Niech diabli wezm¹ histeryczki! – kl¹³ coraz energiczniej, bo gliniasta rozmiêk³a ziemia
tak oblepia³a mu obuwie, ¿e z trudem wyci¹ga³ nogi – romantyczka jerozolimska! – dodawa³
ze z³oœci¹, bo czu³ siê œmiesznym w tej roli kochanka, zmuszonego po b³ocie lecieæ na
schadzkê gdzieœ a¿ na drugi koniec miasta, do lasu, w marcu!

Dzieñ by³ posêpny, chmury p³ynê³y nisko nad ziemi¹ i rozs¹cza³y siê z wolna w drobny,
przenikliwy deszcz, £ódŸ tonê³a w brudnych, prawie czarnych oparach i dymach, które le¿a-
³y niby opona nad miastem, jakby siê wspieraj¹c na tysi¹cach kominów.

Borowiecki przystan¹³ chwilê pod œcianami restauracji letniej, przypieraj¹cej do lasu, któ-
ra teraz by³a zamkniêta, okna mia³y kagañce okiennic, wielkie werandy by³y zapchane sto³a-
mi i krzes³ami i drzwi pozabijane deskami, tylko pomiêdzy nagimi drzewami, nad ¿ó³c¹cymi
siê ¿wirem uliczkami bieli³y siê nie posprz¹tane ³awki, zarzucone gnij¹cymi liœæmi.

Ciszej by³o za t¹ zas³on¹, ale ¿e st¹d nic nie móg³ dojrzeæ, zapuœci³ siê w lasek.
Lasek by³ nêdzny, œwierkowy i kona³ powoli, zabija³o go s¹siedztwo fabryk, te niezliczo-

ne studnie, wiercone coraz g³êbiej, które obsusza³y okoliczne grunta i zabiera³y drzewom
wszelk¹ wilgoæ, i ta rzeczka odp³ywów œcieków fabrycznych, co niby ró¿nokolorowa wstêga
przewija³a siê pomiêdzy po¿ó³k³ymi drzewami, ws¹cza³a rozk³ad w te potê¿ne organizmy
i roztacza³a doko³a zabójcze miazmaty72.

Pod os³on¹ drzew, na dró¿kach le¿a³ jeszcze œnieg, a drog¹, któr¹ zim¹ nikt nie jeŸdzi³,
a chodzili tylko robotnicy z pobliskich wsi, ci¹gnê³y siê g³êbokie œlady stóp, wyciœniête w zie-
lonawym przemiêk³ym œniegu.

Borowiecki œlizga³ siê po b³ocie i po œniegu, potyka³ siê o korzenie drzew i szed³ w g³¹b,
nie mog¹c nigdzie dojrzeæ Lucy.

Zirytowany bezowocnym poszukiwaniem i zimnem, i t¹ wilgoci¹ przejmuj¹c¹ mia³ ju¿
zawróciæ do powozu, gdy zza grubszego drzewa, gdzie sta³a zaczajona, rzuci³a mu siê na szy-
jê Lucy, i z tak¹ gwa³townoœci¹, ¿e mu zrzuci³a kapelusz na ziemiê.

– Kocham ciê, Karl! – szepta³a ca³uj¹c go namiêtnie.
Odpowiedzia³ na poca³unek, ale nie rzek³ nic, bo mu siê chcia³o kl¹æ ze z³oœci.
Ujê³a go pod ramiê i spacerowali tak pomiêdzy drzewami, po rozkwaszonym, oœlizg³ym

gruncie.
Las szumia³ jakoœ smutnie i g³ucho i trz¹s³ na nich razem z ig³ami schn¹cych œwierków

deszcz, co z szelestem coraz g³oœniejszym trzepa³ w ga³êzie.
Lucy rozmawia³a niestrudzenie, przeplataj¹c rozmowê poca³unkami i pieszczotliwym, ko-

cim przytulaniem siê do niego. Papla³a jak dzieciak o wszystkim, przeskakiwa³a z przedmio-
tu na przedmiot, nie koñcz¹c jednego zdania zaczyna³a drugie poca³unkiem. Wybucha³a
weso³ym, szczerym œmiechem za najl¿ejszym powodem.

Wygl¹da³a przy tym przeœlicznie, w jakimœ pó³wiosennym angielskim kostiumie, w wiel-
kiej futrzanej pelerynie czarnej, z ko³nierzem a la Medicis z piór strusich, w ogromnym czar-
nym kapeluszu, spod którego jej cudowne oczy œwieci³y siê jak dwa szafiry.
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Porywa³o j¹ to romantyczne spotkanie z kochankiem.
Nie chcia³a siê z nim spotkaæ w mieœcie, bo pragnê³a nadzwyczajnoœci jakiej b¹dŸ, pra-

gnê³a niepokoju, dreszczu emocji. Wymyœli³a wiêc to spotkanie w lesie i teraz siê nim rozko-
szowa³a ca³¹ swoj¹ dusz¹ znudzon¹, nie zwracaj¹c nawet uwagi na milczenie Karola, który
odpowiada³ zaledwie monosylabami i czêsto spogl¹da³ na zegarek.

Co j¹ to obchodzi³o, by³ przy niej, czasem oddawa³ poca³unek tak namiêtnie, ¿e a¿ bia-
³aw¹ mg³¹ zachodzi³y jej oczy, mog³a mu mówiæ o swojej mi³oœci, mog³a rzucaæ mu siê co
chwila w ramiona i mog³a uczuwaæ to s³odkie zdenerwowanie, przesycone obaw¹, aby ich kto
nie spostrzeg³.

Ogl¹da³a siê co chwila z przestrachem na wszystkie strony, a gdy drzewa zaszumia³y g³o-
œniej lub wrony z krzykiem zrywa³y siê z drzew i lecia³y ku miastu, przytula³a siê do niego
z krzykiem przera¿enia i trzês³a siê ca³a, ¿e musia³ rozwiewaæ jej obawy poca³unkami i za-
pewnieniami, ¿e s¹ zupe³nie bezpieczni.

– Karl, masz rewolwer? – zapyta³a.
– Mam.
– Wyjmij, mój zloty, mój jedyny. Widzisz, bêdê siê czuæ bezpieczniejsz¹. Nie da³byœ mnie,

prawda? – szepta³a, przyciœniêta do niego.
– O, mo¿esz byæ pewn¹. Ale czego siê boisz?
– Ja nie wiem czego, ale siê bardzo bojê, bardzo – i oczy jej biega³y szybko po lesie.
– Tutaj nie ma zbójców, dajê ci s³owo.
– Gdzie¿ tam, czyta³am niedawno, ¿e w tym lesie zabili powracaj¹cego z roboty robotni-

ka, wiem z pewnoœci¹, ¿e tutaj zabijaj¹ – wstrz¹snê³a siê nerwowo.
– B¹dŸ spokojn¹, przy mnie nic ci siê z³ego nie stanie.
– Wiem, ty musisz byæ bardzo odwa¿ny. Kocham ciê, Karl, poca³uj mnie, tylko mocno,

mocno.
Zacz¹³ j¹ ca³owaæ.
– Cicho! – zawo³a³a odrywaj¹c usta od jego ust. – Ktoœ wo³a!
Nikt nie wo³a³, las szumia³ i pochyla³ siê wolno i automatycznie, wysokie drzewa zdawa³y

siê koronami rozmiataæ k³êby mgie³, co p³ynê³y z pól coraz chy¿ej i coraz niklejsze, bo deszcz
poczyna³ padaæ rzêsisty i sypa³ siê na las niby grube ziarno, i bêbni³ z ³oskotem w blaszane
dachy restauracji.

Karol roz³o¿y³ parasol i stanêli pod drzewem, które ich nieco ochrania³o.
– Zamoczysz siê, bardzo mi ¿al, ¿e na tak¹ pogodê jesteœ wystawiona.
– Karl, ja to bardzo lubiê.
Zdjê³a rêkawiczkê i wystawi³a d³ug¹ bia³¹ rêkê na deszcz.
– Jeszcze siê przeziêbisz i rozchorujesz.
– To by³oby dobrze, le¿a³abym w ³ó¿ku i mog³abym ci¹gle, ci¹gle myœleæ o tobie.
– Tak, ale ja nie móg³bym ciê wtedy widzieæ.
– O, to nie chcê. Ju¿ ca³e trzy dni ciê nie widzia³am i nie mog³am wytrzymaæ, musia³am

koniecznie z tob¹ siê spotkaæ. A ty czy myœla³eœ o mnie?
– Musia³em, bo nie potrafi³em myœleæ o czym innym.
– Jak to dobrze. Czy ty mnie jeszcze kochasz, Karl?
– Kocham, w¹tpisz?
– Wierzê ci, ¿e bêdziesz mnie kocha³ zawsze.
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– Zawsze.
Usi³owa³ zmiêkczyæ g³os i twarzy nadaæ ton szczêœliwoœci, ale nie bardzo mu siê to uda-

wa³o, bo kamaszki mu przemiêk³y, mia³ pe³ne kalosze wody i b³ota, a zreszt¹ tyle jeszcze
dzisiaj roboty.

Byli ze sob¹ z godzinê i zdecydowa³a siê dopiero do powrotu, gdy jej twarz i rêce tak zziê-
b³y, ¿e musia³ je rozgrzewaæ poca³unkami, a przy rozstaniu, kiedy zapyta³, czy istotnie mia³a
tak wa¿ny interes, o którym telefonowa³a, rzuci³a siê mu na szyjê.

– Kocham ciê, chcia³am ci to powiedzieæ, chcia³am ciê widzieæ!
Odesz³a wreszcie i powraca³a po kilka razy, ¿eby siê raz jeszcze po¿egnaæ i raz jeszcze

zapewniæ go o swojej mi³oœci i prosiæ, ¿eby siê nie wychyla³ z lasu, póki nie wsi¹dzie do
powozu czekaj¹cego w uliczce obstawionej parkanami.

Œwistawki obiadowe zaczyna³y przecinaæ powietrze ze wszystkich stron, gdy siê wydosta³
do powozu i prawie galopem pojecha³ do kantoru.

Zasta³ tylko Bucholca i Horna, bo reszta ju¿ siê rozproszy³a na obiad.
– Pan za mocno akcentujesz swoje s³owa – szepta³ Bucholc, wyci¹gaj¹c siê w fotelu.
– Nie umiem inaczej mówiæ – warcza³ Horn.
– Potrzeba, ¿ebyœ siê pan nauczy³, bo ja tego nie znoszê.
– To mi jest Schwam-drüber73, panie prezesie – mówi³ prawie spokojnie, tylko usta mu

drga³y nerwowo, a niebieskie oczy pociemnia³y nagle.
– Do kogo to pan mówisz? – podniós³ nieco g³os.
– Do pana prezesa.
– Panie Horn, ja pana ostrzegam, bo ja za wiele cierpliwoœci nie mam, ja panu...
– Nie potrzebujê wiedzieæ, czy pan jest cierpliwy, czy nie, to mnie nie obchodzi.
– Nie przerywaj pan, kiedy ja mówiê, kiedy Bucholc mówi!
– Nie widzê przyczyny, dlaczego nie mo¿e byæ cicho Bucholc, kiedy Horn mówi.
Bucholc zerwa³ siê, ale tylko sykn¹³ z bólu, g³adzi³ przez chwilê okrêcone nogi i oddy-

cha³ ciê¿ko, przykry³ powiekami oczy, z³oœæ nim trzês³a, ale milcza³, bo chcia³ panowaæ
nad sob¹.

Horn, który z ca³¹ œwiadomoœci¹ i nawet z pewn¹ metod¹ rozdra¿nia³ go coraz bardziej,
z³o¿y³ ksiêgi, najspokojniej zabra³ swoje o³ówki, gumy i obsadki, owin¹³ je w papier i scho-
wa³ do kieszeni.

Robi³ to wszystko bardzo wolno i spogl¹da³ na Borowieckiego, który zdumiony jego za-
chowaniem i t¹ nies³ychan¹ k³ótni¹, nie wiedzia³, co zrobiæ ze sob¹. Nie móg³ wzi¹æ strony
Horna, bo nie wiedzia³, o co im posz³o, a zreszt¹ nie uj¹³by siê i tak za nim, bo wiêcej go
obchodzi³ Bucholc. Patrza³ wiêc zgorszony na Horna, który spokojnie k³ad³ kalosze i uœmie-
cha³ siê sinymi z irytacji ustami.

– Pan u mnie miejsca nie masz, ja pana wyrzucam – szepn¹³ Bucholc.
– Ja sobie robiê grub¹ nieprzyzwoitoœæ z pana i z pañskiego miejsca.
Wsadza³ drugi kalosz.
– Prócz tego ka¿ê ciê wyrzuciæ za drzwi.
– Spróbuj, chamie! – krzykn¹³ ubieraj¹c siê œpiesznie w palto.
– Kundel, za drzwi z nim! – szepn¹³ jeszcze ciszej Bucholc, œciskaj¹c nerwowo kij.
– Daj spokój, August, nie próbuj, bo tobie razem z twoim panem nad³amiê ¿eber.
– Verflucht!74 Za drzwi z nim! – zakrzycza³.
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– Milczeæ, z³odzieju! – rykn¹³ Horn, chwytaj¹c za jakiœ ciê¿ki sto³ek i gotów by³ biæ, gdy-
by go by³ ktokolwiek dotkn¹³. – Milczeæ, ty szwabska mordo! ty szakalu! – rzuci³ sto³kiem
pod biurko i wyszed³, trzasn¹wszy tak silnie drzwiami, a¿ wszystkie szyby z nich wylecia³y.

Borowiecki wysun¹³ siê ju¿ przedtem.
Bucholc opad³ z jêkiem, nieprzytomny prawie z gniewu, mia³ tyle tylko si³, ¿e nacisn¹³

guzik elektryczny i przyduszonym, ochryp³ym g³osem szepn¹³:
– Policja!
D³uga cisza zapanowa³a w pustym kantorze. Lokaj sta³ bez ruchu przestraszony i nie wie-

dzia³, co robiæ, patrzy³ na twarz sin¹ Bucholca i na wykrzywione z bólu usta, który oprzy-
tomnia³ wreszcie, otworzy³ oczy, popatrzy³ na pusty kantor, poprawi³ siê w fotelu i po d³ugiej
chwili zawo³a³ ³agodnie:

– August!
Lokaj podszed³ ze strachem, bo jak tylko wo³a³ po imieniu i udawa³ ³agodnego, wtedy by³

najstraszniejszym.
– Gdzie pan Horn?
– Jaœnie pan go wyrzuci³, to i poszed³.
– Dobrze. A gdzie pan Borowiecki?
– Zajrza³ tylko i zaraz wyszed³, musia³ iœæ na obiad, bo ju¿ po dwunastej, fabryki dosyæ

dawno gwizda³y na po³udnie – przeci¹ga³ umyœlnie odpowiedzi.
– Dobrze. Stañ z boku.
Lokaj drgn¹³, ale wype³ni³ rozkaz.
– S³ucham! – rzek³ bardzo pokornym g³osem.
– Kaza³em ci wyrzuciæ tego psa, dlaczego nie s³ucha³eœ, co?
– Jaœnie panie, on sam wyszed³ – zacz¹³ siê t³umaczyæ ze ³zami.
– Milczeæ! – krzykn¹³ i uderzy³ go z ca³ej si³y kijem przez twarz.
August bezwiednie cofn¹³ siê w ty³.
– Stój, chodŸ bli¿ej!
I gdy lokaj pod wp³ywem strachu znowu siê przysun¹³, przytrzyma³ go za rêkê i potê¿nie

ob³o¿y³ kijami.
August nie próbowa³ siê nawet wydzieraæ, odwróci³ tylko twarz, ¿eby ukryæ ³zy, które mu

siê strumieniem la³y po wygolonych policzkach, a gdy Bucholc przesta³ go biæ œmiertelnie
zmêczony i le¿a³ w fotelu jêcz¹c, zacz¹³ obwijaæ mu nogi we flanele, które siê pozsuwa³y
podczas gwa³townych poruszeñ.

Karol tymczasem, nie chc¹c byæ œwiadkiem awantury, wyniós³ siê i pojecha³ na obiad.
Jada³ w tak zwanej „kolonii” na Spacerowej.
„Koloniê” sk³ada³o kilkanaœcie kobiet, Polek, wyrzuconych przez los z ró¿nych czêœci kra-

ju na bruk ³ódzki.
By³y to przewa¿nie rozbitki ¿yciowe: wdowy, eks-obywatelki ziemskie, eks-kapitalistki,

eks-panie, stare panny i m³ode dziewczyny, które przysz³y tutaj szukaæ pracy. Bieda je po³¹-
czy³a i bieda wyrówna³a pomiêdzy nimi ró¿ne towarzysko-kastowe nierównoœci.

Zajmowa³y na ulicy Spacerowej ca³e piêtro urz¹dzone na sposób hotelowy, korytarz bieg³
wzd³u¿ ca³ego mieszkania i koñczy³ siê przy wielkim naro¿nym pokoju, s³u¿¹cym za wspóln¹
dla wszystkich jadalniê.

Karol i Moryc jadali tam obiady razem z kilkoma kolegami.
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Przyszed³ spóŸniony nieco, bo wielki okr¹g³y stó³ by³ ju¿ obsadzony sto³ownikami.
Jedzono poœpiesznie, w milczeniu, nikt nie mia³ czasu na pogawêdkê, a wszyscy co chwi-

la podnosili g³owy i nas³uchiwali, czy nie odzywaj¹ siê ju¿ œwistawki.
Karol usiad³ obok tej barokowej, która w sobotê przewodniczy³a w lo¿y, uœcisn¹³ kilka r¹k

w milczeniu, kiwn¹³ kilka razy g³ow¹ dalej siedz¹cym i zabra³ siê do jedzenia.
– Horna nie by³o jeszcze? – zapyta³ ktoœ przez stó³ pani £apiñskiej.
– SpóŸnia siê jakoœ dzisiaj – szepnê³a.
– Przyjdzie dopiero wieczorem – poinformowa³a m³oda dziewczyna z obciêtymi krótko

w³osami, które co chwila odgarnia³a z czo³a.
– Dlaczego, Kama?
– Mia³ dzisiaj zrobiæ awanturê Bucholcowi i wymówiæ mu miejsce.
– Mówi³ Kamie o tym? – zapyta³ ¿ywo Karol.
– Taki plan mia³.
– On nigdy, jak widzê, nie robi nic bez planu – chodz¹ca metoda.
– Zawziêty Niemczyk!
– O, pan Sierpiñski nazywa Horna Niemczykiem, ciociu! – zaprotestowa³a Kama.
– Nie tylko zawziêty, on ma nawet w gniewie metodê.
– Ba, widzia³em go raz, jak u nas w kantorze k³óci³ siê z Müllerem.
– A ja przed chwil¹ zostawi³em go w podobnej sytuacji z Bucholcem.
– Co siê sta³o, panie Karolu? – zawo³a³a ¿ywo Kama i przybieg³a do Borowieckiego, za-

nurzy³a mu we w³osach swoj¹ drobn¹, dziecinn¹ jeszcze r¹czkê i poci¹gaj¹c go za g³owê,
wo³a³a rozpieszczonym g³osikiem: – Ciociu, niech pan Karol powie!

Kilka g³ów podnios³o siê znad talerzy.
– Przy mnie nic siê nie sta³o jeszcze, a co po moim wyjœciu – nie wiem. Sz³o ostro. Horn

z ca³¹ serdecznoœci¹ przekonywa³ Bucholca, ¿e jest z³odziejem i szwabsk¹ mord¹.
– Ha, ha, ha, brawo Horn, dzielny ch³opak.
– Szlachecka krew, panie dobrodzieju, tak czy owak, a zawsze siê poka¿e – mrucza³ Sier-

piñski ukontentowany, obcieraj¹c potê¿ne, wyczernione w¹sy.
– A ja pana kocham, bo pan jest porz¹dny szlachcic, prawda, ciociu?
– A ja Kamê, panie dobrodziejski, tak¿e...
– Kocham tak czy owak – dokoñczy³a Kama ze œmiechem.
– Nie tyle ma Horn dzielnoœci, ile zwyk³ego, bezmyœlnego zawadiactwa – powiedzia³ Ka-

rol niechêtnie.
– Zabraniamy tak mówiæ o Hornie – wo³a³y kobiety spogl¹daj¹c na Kamê, która puœci³a

g³owê Karola; odsunê³a siê gwa³townie i rozczerwieniona, a pa³aj¹cymi oczami mierzy³a go
gniewnie.

– Nie odwo³am, com powiedzia³, i nie przestanê tego dalej dowodziæ. Chcia³ rzuciæ miej-
sce – móg³; mia³ jakie pretensje do Bucholca, móg³ je wy³uszczyæ; z Bucholcem ³atwiej siê
porozumieæ ni¿ z innymi, bo Bucholc ma rozum. Ale po co by³o robiæ podobn¹ awanturê,
chyba tylko dla popisu, ¿eby o nim w £odzi mówiono. Tak, ch³opaczki bêd¹ podziwiaæ jego
œmia³oœæ i odwagê. Wielkie bohaterstwo – nawymyœlaæ choremu cz³owiekowi. Bucholc mu
tego nigdy nie daruje, bêdzie siê na nim mœci³ do œmierci, on ma dobr¹ pamiêæ.

– O, to nied³ugo, dziêki Bogu, bo on podobno bardzo chory – zawo³a³a z uniesieniem Kama.
– Kama, co ty wygadujesz?
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– A zreszt¹ figê mu zrobi. Horn pojedzie do Warszawy, do domu, i bêdzie sobie kpi³ z Bu-
cholca. Prawda, ciociu?

– A co nawymyœla³ Szwabowi, to mu nikt tego nie odbierze.
– Bucholc ma d³ugie rêce, dostan¹ i do Warszawy. Znajdzie sposób zwrócenia na niego

uwagi, zrobi tak, jak zrobi³ Müller z Obrêbskim, i Horn mo¿e siê dobrze przech³odziæ, bê-
dzie mia³ czas75.

Œwistawka gdzieœ niedaleko rozleg³a siê przeraŸliwie.
– Krzeczkowski, to twój s³owik ciê wabi – zaœmia³ siê któryœ.
– Niechaj straci g³os – szepn¹³ wysoki, chudy blondyn w okularach, podniós³ siê i wyszed³

z poœpiechem.
– Czy istotnie sz³o tak ostro, panie Karolu? – pyta³a pani Stefania, przysiadaj¹c siê do nie-

go, równie¿ dzisiaj liliowa, jak i w sobotê by³a w teatrze.
– Wiêcej jak ostro, bo Horn gotów by³ siê rzuciæ na Bucholca.
– Zuch ch³opak, panie dobrodziejski, trzeba by³o Szwaba przytrzymaæ za czuprynê i po-

tem tak i owak, z jednej i z drugiej strony nafasonowaæ.
– Panie Sierpiñski, to nie sprawa z ratajem.
– A có¿ to, wiadomo, panie dobrodziejski, ¿e Bucholc traktuje wszystkich jak psów. Psia-

krew – zatka³ gwa³townie usta. – Przepraszam panie dobrodziejki, zapomnia³em siê, ale moje
bydlê ju¿ na mnie ryczy – mówi³ œpiesznie, ca³owa³ wszystkie kobiety w rêce z poœpiechem,
bo gruby, hucz¹cy œwist przedziera³ siê przez szyby i wo³a³ go do roboty.

I tak prêdko po kolei odrywali siê od sto³u, rzucali niedokoñczony obiad, kiwali g³owami
nie maj¹c czasu na inne po¿egnania i wybiegali ubieraj¹c siê ju¿ w palta na schodach, i lecie-
li do fabryk, porywani tymi œwistami, co jak kanonada rozlega³y siê nad miastem i zwo³ywa-
³y do pracy. Ka¿dy zna³ g³os swojej œwistawki i ka¿dy us³yszawszy ten nienawistny g³os,
rzuca³ wszystko i bieg³, aby siê tylko nie spóŸniæ.

Borowiecki tylko nie zwa¿a³ na to i Malinowski, m³ody technik z biura Szai, który wci¹¿
milcza³, jad³ i w przerwach pisa³ coœ szybko w notesie le¿¹cym obok talerza, czasem pow³ó-
czy³ zielonymi oczami po twarzy pani Stefanii, wzdycha³ cicho, przegarnia³ w³osy i krêci³
ga³ki z chleba, którym siê nastêpnie d³ugo przypatrywa³.

Twarz mia³ blad¹ jak surowy perkal, zupe³nie popielate w³osy i w¹sy, no i te dziwne oczy
zielone, które ci¹gle zmienia³y kolor. Zwraca³ zawsze ogóln¹ uwagê, bo by³ bardzo piêkny
i bardzo nieœmia³y, i bardzo zamkniêty w sobie.

– Ciociu, czy pan Malinowski mówi³ co dzisiaj? – zapyta³a Kama, która ze szczególn¹
sympati¹ torturowa³a go codziennie.

£apiñska nic nie odpowiedzia³a, zajêta rozmow¹ z Borowieckim, a Malinowski opuœci³
oczy i uœmiechn¹³ siê dziwnie s³odko, i znowu coœ pisa³ w notesie.

I kobiety, siedz¹ce przy stole, zaczê³y z wolna podnosiæ siê i wychodziæ, ka¿da z nich bo-
wiem pracowa³a w jakimœ interesie.

Dzwonek zadŸwiêcza³ w przedpokoju z gwa³townoœci¹.
– To mój Mateusz, telegram! – zawo³a³ Karol, znaj¹cy dobrze sposób dzwonienia famulu-

sa76, który istotnie wszed³ zaraz, nios¹c telegram od Moryca.
– To przysz³o dopiro i zaraz jezdem – meldowa³.
– A to niech zawsze wyciera nogi w przedpokoju, jeœli to ma zab³ocone buty! – komende-

rowa³a energicznie Kama.
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Borowiecki, nie zwa¿aj¹c na ciekawe spojrzenia, usun¹³ siê pod okno i czyta³:
„Dobrze. Knoll, Zuker, J. Mendelsohn – kupuj¹. Pierwsz¹ partiê wys³a³em rano. ZwoŸ do

mnie. Piêtnaœcie procent dro¿ej. Zapasy ma³e. Za tydzieñ powrócê.”
Karol chciwie przeczyta³ ten telegram i nie móg³ ukryæ zadowolenia.
– Dobre wiadomoœci, panie Karolu? – zapyta³a pani Stefania patrz¹c siê liliowymi oczami

w jego rozjaœnion¹ twarz.
– Bardzo dobre!
– Od narzeczonej! – wykrzyknê³a Kama.
– Tylko od Moryca z Hamburga. £adna narzeczona. Niech Kama bêdzie grzeczna, to wy-

swatam za Moryca.
– ¯ydziak, nie chcê, nie chcê – wo³a³a tupi¹c nogami.
– No, to za Bauma.
Kamy ju¿ nie by³o w pokoju.
Zacz¹³ siê ¿egnaæ z pozosta³ymi.
– Ju¿ przecie¿ pana gwizdawki nie wo³aj¹.
– Pomimo to dzisiaj mi pilniej ni¿ kiedykolwiek.
– Prawda, pan dla nas nigdy nie ma czasu, ju¿ trzy niedziele z rzêdu nie by³o pana wie-

czorem – lekki wyrzut brzmia³ w jej g³osie.
– Pani Stefanio, nie œmiem wierzyæ nawet, ¿e brak mój zauwa¿ono, nie jestem tak zarozu-

mia³ym, ale jestem pewny, ¿e opuszczaj¹c te wieczory straci³em daleko wiêcej ni¿ pani, dale-
ko wiêcej.

– Kto to wie? – szepnê³a cicho, podaj¹c mu rêkê na po¿egnanie, któr¹ on uca³owa³ bardzo
mocno i wyszed³.

W przedpokoju zast¹pi³a mu drogê Kama.
– Panie Karolu, ja mam do pana bardzo wielk¹ proœbê, bardzo wielk¹, bardzo...
– S³ucham i z góry obiecujê wszystko spe³niæ. Niech dziecko prosi.
Kama nie patrzy³a na niego; te krótkie czarne w³osy, poskrêcane w pierœcionki, zas³oni³y

jej ca³e czo³o, nie odgarnia³a ich wcale, oparta plecami o drzwi, z pi¹stkami zaciœniêtymi,
zbiera³a d³ugo ca³¹ swoj¹ odwagê.

– Niech pan nie przeœladuje Horna, niech mu pan pomo¿e. On wart tego, on taki dobry, taki
szlachetny, a jemu tak Ÿle w £odzi, tak Ÿle, jego nikt nie lubi i wszyscy siê z niego œmiej¹, a ja
tego nie chcê, mnie to tak bardzo boli, ja bym tak pragnê³a, Jezus Maria... ja tego nie chcê? –
wykrzyknê³a, wybuchaj¹c p³aczem i uciek³a do saloniku, gubi¹c jeden pantofel z nogi.

– Dziecko siê kocha – pomyœla³, posta³ chwilê, podniós³ pantofelek i poszed³ z nim do
saloniku, otworzy³ drzwi i stan¹³ zdumiony.

Kama w poñczochach tylko goni³a naoko³o sto³u ma³ego bia³ego bonoñczyka, który z pan-
toflem w zêbach biega³ dooko³a.

Œmia³a siê do rozpuku i koniecznie usi³owa³a go z³apaæ, ale m¹dry pies umia³ siê jej za-
wsze wykrêciæ w ostatniej chwili i uciec, a gdy zwalnia³a pogoñ, k³ad³ pantofelek i szczeka³
weso³o.

– Picolo, daj Kamie, s³uchaj Kamy, Picolo – wo³a³a do niego, zdradziecko siê podsuwa-
j¹c, ale pies przeczuwa³ manewr, chwyta³ w zêby pantofel i ucieka³.

– Za to ja Kamie oddajê zgubê, chocia¿ móg³bym œmia³o zatrzymaæ.
– Ciociu! – zawo³a³a przestraszona, przykucaj¹c na œrodku pokoju, aby ukryæ nogi.
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Postawi³ pantofelek na pod³odze i wyszed³ szczerze rozbawiony.
Pobieg³ do kantoru Moryca obejrzeæ sk³ady, gdzie mia³a byæ ³adowan¹ bawe³na.
Powracaj¹c natkn¹³ siê na Koz³owskiego, tego operetkowego warszawiaka, poznanego

u Murraya.
– Bon jour, dyrektorze – zawo³a³ wyci¹gaj¹c rêkê w eleganckiej czerwonej rêkawiczce.
– Morgen!
– Pójdê z panem kawa³ek.
Zsun¹³ ga³k¹ laski cylinder nieco w ty³.
– A i owszem, bêdzie mi przyjemniej. Jak¿e interesa?
– Œwietnie, ma siê wie. Pomys³ doskona³y ju¿ mam, szukam tylko pieniêdzy. Rzepa, nie

facetka, o! – zawo³a³, wykrêcaj¹c siê za jak¹œ kobiet¹ i z ukontentowaniem nasun¹³ sobie
lask¹ cylinder mocno na czo³o.

– Có¿ to, w tej bran¿y chcesz pan pracowaæ?
– Nie zrobi³bym na tym w £odzi ¿adnego interesu. Wczoraj dopiero spotka³em pierwsz¹

³adn¹ kobietê w £odzi, ma siê wie, ¿e musi byæ nietutejsza do tego.
– S¹ i w £odzi ³adne kobiety.
– S³owo honoru, ¿e tego nie powiem. A przecie¿ ci¹gle jestem na mieœcie, ci¹gle szukam,

no bo – ma siê wie – bez kobiet, i do tego piêknych, nie rozumiem ¿ycia.
– No, a ta wczorajsza? – wywabia³ go Karol, bo go facet zacz¹³ interesowaæ i bawiæ.
– Aha, zaraz. Idê Piotrkowsk¹, powraca³em z Grandu. Patrzê, wali wprost na mnie jakaœ

niewiasta. Kostium – szyk, buzia – caca, figura – zacna, w³osy – smo³a, oczy – szafir przy-
kopcony, biodra – wal czwórk¹, wzrost – grzeczny, a jak¿e. No, smok, nie kobieta! A usta,
no, mówiê dyrektorowi, dwa najwspanialsze zraziki.

– Musia³ pan jeszcze nie jeœæ obiadu? – przerwa³ mu Karol.
– Dlaczego? – zapyta³ ostro, zsuwaj¹c cylinder w ty³.
– ¯e panu przysz³o takie kulinarne porównanie.
– Z dyrektora weso³y pasa¿er! – zawo³a³ i po przyjacielsku klepn¹³ go w brzuch. – Ma siê

wie, wykrêci³em z miejsca i walê za ni¹. Ona furt idzie, a ja za ni¹. Za Nowym Rynkiem, tam
na dole, b³oto by³o na trotuarze, wiêc moja facetka parasolik pod pachê, sukieneczkê w obie
r¹czki i jazda dalej! U! frajdê mia³em zacn¹, nó¿ki wprost boskie, mo¿na by bucik ca³owaæ.
Obejrza³em j¹ ze wszystkich boków, a ta wci¹¿ udaje, ¿e mnie nie widzi. Wyprzedzi³em i sta-
n¹³em przed jak¹œ wystaw¹, a kiedy nadchodzi³a, patrzê siê w jej oczy. Uœmiechnê³a siê cu-
downie, buchnê³o na mnie jak z pieca, spali³a mnie oczami. Idziemy dalej, ona naprzód, a ja
krok w krok za ni¹. Kto to mo¿e byæ? Za bardzo ostentacyjnie nie zwraca na mnie uwagi, to
coœ podejrzanego. A ¿e ja mam pewn¹ metodê, pod³ug której oceniam kobiety, wiêc zaczy-
nam j¹ ogl¹daæ na fest. Pozory mia³a wielkiej wytwornoœci, ale zobaczy³em, ¿e uczesana by³a
niedbale, to pierwszy minus; kapelusz mia³a z pewnoœci¹ paryski, to znowu plus; kostium
drogi, we³na w najlepszym gatunku, solidnie zrobiony i dobrze przystosowany do obecnej
pory, to plus drugi; ale patrzê lepiej i nad bucikami rudziej¹ zwyk³e, ordynarne fil de cosy77:
to mnie zmiesza³o, powinna by³a mieæ jedwab – to minus podwójny!

– Pan pracowa³ w damskim interesie? – przerwa³ mu ironicznie.
– Nie, ale ja siê znam na tych rzeczach, bada³em je metodycznie, ja, panie, po sposobie

ubrania, po szczegó³ach garderoby poznajê: kto? sk¹d? ile?
– Wiêc któ¿ by³a owa piêknoœæ?
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Nie powiedzia³ mu, ¿e z opisu pozna³ Zukerow¹.
– Otó¿ nie wiem, pierwszy raz zawiod³a mnie metoda. Kapelusz i twarz mia³a kobiety z to-

warzystwa – milionerki; suknia osoby zamo¿nej – powozowa; fil de cosy – to znowu coœ:
nauczycielki, ¿ony urzêdnika, ma³ego kupca; spódniczka spodnia, bo to zobaczy³em, z ¿ó³tej
glasy78 jedwabnej, w tanim gatunku – usz³aby, ale có¿, kiedy by³a ozdobiona bawe³nianymi
koronkami. Uwa¿a dyrektor – bawe³nianymi! – akcentowa³ prawie ze zgroz¹.

– Có¿ to oznacza?
– Tandetê, panie, trotuarow¹ facetkê, a w najlepszym razie wystrojonego parzygnata. To

mnie dobi³o. Nie przedstawia ju¿ dla mnie ¿adnego interesu. Obejrza³em j¹ po raz ostatni,
musia³a siê obraziæ, bo opuœci³a sukniê w b³oto i przesz³a na drug¹ stronê ulicy.

– No i pan za ni¹ znowu poszed³eœ?
– Nie, panie, nie warto by³o. Gdybym siê myli³ w poprzedniej ocenie, to to spuszczenie

sukni i zamiatanie ni¹ b³ota samo ju¿ wystarczy³o, aby mnie przekonaæ, ¿e to zwyk³a ³ódzka
fl¹dra. ¯adna warszawska szwaczka nawet tego nie zrobi, raz, ¿e maj¹ ³adne nogi i lubi¹ je
pokazywaæ, a po drugie – b³ociæ suknie... fe!...

Skrzywi³ siê pogardliwie i przystan¹³.
– Do widzenia. Muszê tutaj wst¹piæ – rzuci³ mu Karol i aby siê go pozbyæ, wst¹pi³ na rogu

pasa¿u Meyera do cukierni.
Przysz³o mu zaraz na myœl, ¿eby „kolonii” sprawiæ uciechê.
Kupi³ wielk¹ tacê ciastek, pude³ko cukierków i do³¹czy³ nastêpuj¹cy bilet pod adresem Kamy:
 „Niechaj dziecko nie p³acze i cukierkami podzieli siê z Picolem, mo¿e drugi raz nie bê-

dzie krad³ pantofelka, i bêdzie pewne, ¿e ten niegodziwy Karol zrobi wszystko, co tylko bê-
dzie mo¿na, dla H.”

Wszystko to kaza³ pos³aæ na Spacerow¹.
– Niechaj i one zarobi¹ coœ na moim interesie – szepn¹³, wychodz¹c na ulicê.
By³ tak zadowolony z siebie i ze œwiata, ¿e k³ania³ siê na lewo i na prawo licznym znajo-

mym œpiesz¹cym z obiadów do fabryk i kantorów i z pewn¹ pob³a¿liwoœci¹ spogl¹da³ na
Koz³owskiego, który po drugiej stronie ulicy szed³ za jakimiœ kobietami i co chwila zagl¹da³
im w oczy.

Wyda³ mu siê œmiesznym, w palcie na kszta³t najzwyklejszego worka, z majtkami79 jasny-
mi, ostentacyjnie zawiniêtymi z æwieræ ³okcia nad lakierkami, i cylindrem na tyle g³owy, i z
t¹ ruchliw¹ nies³ychanie twarz¹, podobn¹ do mopsika.

Trotuary by³y literalnie zapchane robotnikami biegn¹cymi z poœpiechem do fabryk na g³os
tych niezliczonych œwistawek, które przedziera³y powietrze; niektórzy biegn¹c dojadali jesz-
cze obiadów. Stukot drewnianych podeszew zape³ni³ ca³¹ ulicê klekotem, który siê rozpra-
sza³ razem z t¹ fal¹ zakopconych, czarnych, wynêdznia³ych i obdartych robotników po
bramach i bocznych uliczkach.

Bokiem ulicy szed³ jakiœ ubogi pogrzeb. Bia³¹ trumienkê, z niebieskim krzy¿em poœrod-
ku, nios³o czterech czarno ubranych wyrostków za koœcielnym, który w niebieskiej peleryn-
ce, zgarbiony, z przekrzywion¹ ³ys¹ g³ow¹, niós³ krzy¿ cz³api¹c siê sennie po olbrzymim
b³ocie; za trumienk¹ kilkoro dzieci pod parasolami sz³o przy samym trotuarze, bo ich co chwi-
la doro¿ki, powozy i olbrzymie platformy na³adowane towarem spêdza³y ze œrodka ulicy
i obryzgiwa³y czarnym lepkim b³otem trumienkê, któr¹ co chwila obciera³a fartuchem jakaœ
stara kobieta.
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Nikt nie mia³ czasu zwracaæ uwagi na pogrzeb, czasem tylko jaki robotnik uchyli³ czapki
albo robotnica prze¿egna³a siê pobo¿nie, westchnê³a – i biegli dalej, porywani tymi œwistami,
co jak ostrza zimne pru³y powietrze ciê¿kie, szare, przesycone dymami, które strugami brud-
nymi bucha³y z niezliczonych kominów, dar³y siê o dachy i nape³nia³y ulice trudnym do znie-
sienia zapachem.

Borowiecki przystan¹³ ogl¹daj¹c siê za doro¿k¹, aby prêdzej znaleŸæ siê w kantorze, gdy
zobaczy³, ¿e mu siê k³aniaj¹ z przeje¿d¿aj¹cego powozu. To Mada Müller z bratem, który
w czerwonej, burszowskiej czapeczce, z zielono-czerwon¹ wstêg¹ korporacji przez piersi i z
wielkim czarnym pudlem na kolanach siedzia³ rozwalony w powozie.

O kilkanaœcie kroków dalej powóz przystan¹³ przy trotuarze.
Mada z uœmiechem zwróci³a siê do Borowieckiego.
– Panie, a obiecane tytu³y ksi¹¿ek! To pan taki s³owny? – zaczê³a zaraz po przywita-

niu siê.
Borowiecki patrzy³ w jej z³otawe oczy.
– Przyznajê siê szczerze do zapomnienia, ale ¿e siê poprawiê i dzisiaj jeszcze pani przy-

szlê, przyrzekam uroczyœcie.
– Nie wierzê, ¿¹dam solidniejszego zapewnienia – szczebiota³a weso³o.
– Gotów siê jestem na to podpisaæ.
– Ma³o! Podpis niewiele kosztuje – œmia³a siê, rozbawiona humorem, z jakim k³ad³ rêkê

na piersiach i obiecywa³.
– Wiêc opatrzê swój podpis ¿yrem jakiej firmy wielkiej.
– Chyba pani Likiertowej – zawo³a³a prêdko i schowa³a szybko twarz w jedwabn¹ mufkê,

przestraszona w³asnymi s³owami, które siê jej niechc¹cy wyrwa³y.
– Mówiê jej tyle razy, ¿e g³upia, to mi nie chce wierzyæ – zamrucza³ Wilhelm.
– Gdzie pan idzie? – zaczê³a znowu, chc¹c naprawiæ z³e, jakie zrobi³a, i podnios³a twarz

zaczerwienion¹ jak burak.
– Do roboty – odpowiedzia³ swobodnie, chocia¿ ta wzmianka o Likiertowej zabola³a go

mocno.
– Podwieziemy pana, dobrze, Mada?
– O, z przyjemnoœci¹. Pan siê przecie¿ zgodzi?
– Siadam w miejsce odpowiedzi.
– Wilhelm, si¹dŸ razem z psem, a panu ust¹p miejsca – zawo³a³a energicznie.
– Dziêkujê, usi¹dê sobie nisko, bêdê móg³ wygodniej patrzyæ; œliczny pies.
– Trzy tysi¹ce marek kosztuje. By³ medalowany na wystawie i przedstawiany Capriviemu.
– A wiêc psia znakomitoœæ!
– Z³y pies, szczeka na mnie i podar³ mi zupe³nie nowy fartuszek.
– I pani go nie ukara³a za tak¹ zbrodniê?
– Da³by mi Wilhelm go biæ.
– A pañstwo gdzie jedziecie?
– Mada coœ ogl¹da³a w Salonie Artystycznym, pewnie znowu kupuje jaki g³upi malunek.

A ja chcia³em swojego Cezara przewieœæ trochê, bo siê nudzi w domu, zupe³nie jak i ja.
– Kiedy¿ pan wraca do Berlina?
Magda zaczê³a siê œmiaæ bardzo g³oœno i szczerze.
– Od miesi¹ca ju¿ wyje¿d¿a i co dzieñ o to k³óci siê z pap¹.
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– Cicho, Mada, kiedy g³upia jesteœ, to nie podnoœ kwestyj, których nie rozumiesz – zacz¹³
mówiæ zirytowany, a¿ mu owa kresa na twarzy poczerwienia³a.

Wyprostowa³ swój olbrzymi korpus i siedzia³ chmurny.
– Proszê pana, czy ja panu tak¿e siê wydajê g³upi¹? Tak mi o tym wszyscy w domu mówi¹

i tak ci¹gle, ¿e w koñcu ja sama bêdê musia³a uwierzyæ. A pomimo to wiem na przyk³ad, ¿e
Wilhelm narobi³ d³ugów w Berlinie, papa ich p³aciæ nie chce, i dlatego siedzi w £odzi – mó-
wi³a z³oœliwie, patrz¹c na brata. – Ha, ha, ha, jak¹ on ma zabawn¹ minê.

– Mada, bo zejdê i pójdê prosto powiedzieæ fatrowi, co ty wygadujesz.
– A zejdŸ, bêdzie nam wygodniej z panem Borowieckim. Ale pan mi nie odpowiedzia³.
– Bo takie pytanie musi pozostaæ bez odpowiedzi.
– Nie chce pan powiedzieæ mi prawdy.
– Bo, ja w tym wypadku, tej prawdy nie znam.
– Kiedy¿ mieæ bêdê tytu³y?
– Przyszlê pani jeszcze dzisiaj.
– Nie wierzê. Wolê, abyœ je pan przyniós³ sam za karê.
– Jeœli to kara, to có¿ dopiero bêdzie za wspania³a nagroda!
– Dostanie pan dobrej kawy! – powiedzia³a naiwnie.
Wilhelm parskn¹³ g³oœnym œmiechem, a¿ Cezar zacz¹³ szczekaæ.
– Czy ja powiedzia³am jakie g³upstwo? – pyta³a, czerwieni¹c siê z niepokoju.
– Pan Wilhelm œmieje siê z psa, o, widzi pani, jaki zabawny.
– Pan dobry ch³opak, to papa nawet mówi i wszyscy u na w domu prócz Wilhelma.
– Mada!
– Dobrze mi tak z pañstwem, i bardzo mi ¿al, ¿e to ju¿ moja fabryka. Dziêkujê i mówiê

do widzenia.
– Czekamy na pana w niedzielê po po³udniu.
– Pamiêtam i ¿a³ujê, ¿e ta niedziela nie jest jutro, we czwartek.
Mada rozeœmia³a siê weso³o i rzuci³a na niego bardzo serdeczne spojrzenie.
Sta³ chwilê na trotuarze i widzia³, ¿e kilka razy odwraca³a siê za nim.
– Czemu to Anka nie ma miliona! Szkoda... – pomyœla³, biegn¹c do fabryki, która ju¿ po

obiadowym odpoczynku by³a w ca³ym zwyk³ym szalonym ruchu.
Z bocznych zabudowañ wyjecha³ oddzia³ stra¿y ogniowej ochotniczej. Wozy, sikawki,

beczki wyje¿d¿a³y w wielkim porz¹dku i z poœpiechem ogromnym lecia³y, a¿ b³oto otwiera³o
siê do dna pod uderzeniem kó³ i kopyt koñskich; na platformach robotnicy zamienieni w stra-
¿aków mundurowali siê poœpiesznie.

– Gdzie siê pali, panie Rychter? – zapyta³ Karol naczelnika stra¿y jednego z dyrektorów
przêdzalni, którego szwajcar fabryczny w swojej izbie œci¹ga³ pasem i upina³.

– Pali siê Albert Grosman! Œci¹gaj¿e pan lepiej – krzycza³ na szwajcara, który nie móg³
zmieœciæ jego potê¿nego brzucha w mundur stra¿acki, nieco za ciasny, bo a¿ przy dopinaniu
odlatywa³y guziki.

– Dawno?
– Od pó³ godziny, ale ju¿ pono wszystko siê pali. Mocniej, panie Szmit.
– I dlatego ten poœpiech?
– Grosglik telefonowa³ do starego, prosz¹c na wszystko, aby na z³oœæ Grünspanowi nie

pozwoliæ siê spaliæ ziêciowi.
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– Dlaczego? Aha, chc¹ go zrujnowaæ.
– To ju¿ trzeci ogieñ dzisiaj.
– Fabryki?
– A tak.
– Odbijaj¹ straty na bankructwach ostatnich.
– Niech ich pioruny spal¹, kajdaniarzy, psiakrew, oni zarabiaj¹, a my jak psy z wywieszo-

nymi ozorami ze zmêczenia latamy od po¿aru do po¿aru.
– Co pan chcesz, to im potrzebne do zamkniêcia bilansu.
– Do widzenia! Uf, pêknê, jak Boga kocham! – wykrzykn¹³ siadaj¹c do oczekuj¹cej przed

bram¹ doro¿ki i zaraz z miejsca ruszy³ galopem za wozami stra¿y, które pokryte b³yszcz¹cy-
mi kaskami stra¿aków, niby samowarami, widne ju¿ by³y w górze ulicy.

– Ho! ho! sezon siê zaczyna gor¹cy – szepn¹³ i pobieg³ do telefonu, aby powiedzieæ Mak-
sowi Baumowi o telegramie Moryca.

Jeszcze nie odszed³, kiedy go znowu przywo³a³ dzwonek.
Mówi³ Trawiñski, ¿e zaraz przyjedzie z bardzo pilnym interesem.
– Czekam ciê w drukarni – odpowiedzia³ i pobieg³ w g³¹b fabryki.
Wpad³ pomiêdzy nieustannie kr¹¿¹ce wózki, maszyny w ruchu, stosy materia³ów, które siê

snu³y we wszystkie kierunki sal jak wstêgi ró¿nokolorowe nigdy siê nie koñcz¹ce, w ten las
transmisyj, pasów, kó³, ludzi, turkotu piekielnego, par, co jak ob³oki podnosi³y siê znad pral-
ni; chaosu spl¹tanych szumów, drgañ, krzyków, chrzêstów, energii rozdrganej i szalej¹cej,
która porywa³a wszystko i wszystkich i zdawa³a siê rozsadzaæ potê¿ne mury fabryki szalo-
nym natê¿eniem; zatopi³ siê zupe³nie w tym dzikim, porywaj¹cym ¿yciu fabryki.

Przebiega³ sale, ogl¹da³ towary, wydawa³ rozkazy i lecia³ dalej, do innych sal, zapomniaw-
szy zupe³nie o wszystkim, co nie by³o w zwi¹zku z fabryk¹.

Po tym ogromnym wyczerpaniu nerwowym dni ostatnich czul ulgê i z rozkosz¹ da³ siê
porywaæ tej strasznej masie si³y nagromadzonej dooko³a.

Wyczerpanie ustêpowa³o, a natomiast czu³ siê coraz bardziej spokojnym i zrównowa¿onym
wœród tego piek³a fabryki, jakby wch³ania³ w siebie te niezliczone pr¹dy energii ludzi i ma-
szyn, co bi³y w niego ze wszystkich stron.

Obszed³ wszystkie sale i powróci³ do „kuchni”.
Murray w ma³ym gabinecie, rozdzielonym od „kuchni” oszklonym przeforsztowaniem,

robi³ jakieœ próby na ma³ej maszynie drukarskiej. Próba siê nie udawa³a, bo farba rozlewa³a
siê na materiale i zalewa³a deseñ. Anglik by³ wœciek³y, uœmiecha³ siê s³odko, ale twarz mia³
szar¹ ze wzburzenia i wyszczerza³ niby buldog d³ugie ¿ó³te zêby. Wyciera³ rêce o fartuch, ja-
kim by³ opasany, i kl¹³ coraz ciszej.

– Od po³udnia siê mordujê i nie mogê wydobyæ barwnika!
Borowiecki zaj¹³ siê prac¹ energicznie, ale mu przerwa³ Trawiñski, który by³ tak zak³opo-

tany, ¿e siê zapomnia³ przywitaæ, prosz¹c zaraz od progu o chwilê odosobnionej rozmowy.
– ChodŸmy do magazynu walców, tam nie ma nikogo.
I poprowadzi³ go id¹c przodem.
Trawiñski szed³ jak nieprzytomny. Niebieskimi oczami b³¹dzi³ po fabryce nic nie widz¹c;

wychud³a, piêkna twarz napiêtnowana by³a trosk¹ i jakby zastyg³a w wyrazie goryczy, jaka wy-
ziera³a mu z wpadniêtych oczów i z k¹ta ust, nie przykrytych ma³ymi blond w¹sikami. By³ daw-
nym koleg¹ i przyjacielem Karola, a obecnie w³aœcicielem dosyæ du¿ej przêdzalni bawe³ny.
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– Mów¿e, co? – szepn¹³ Karol wprowadzaj¹c go do wielkiej wysokiej sali, zastawionej
rzêdami wysokich pó³ek ¿elaznych, b³yszcz¹cych szeregami miedzianych walców drukar-
skich, podobnych do potê¿nych zwojów papirusów, okrytych niby hieroglifami wypuk³ymi
deseniami, którymi drukowano materia³y.

– Zaraz ci bêdê mówi³ – szepn¹³ siadaj¹c na jakiejœ pace.
Zdj¹³ kapelusz, opar³ g³owê o œcianê i chwilê tak siedzia³ w milczeniu, zbieraj¹c si³y do

mówienia.
– Chory jesteœ? Wygl¹dasz bardzo mizernie.
– Jak¿e bankrut mo¿e wygl¹daæ inaczej! – mówi³ z gorycz¹.
– Có¿ siê sta³o, znowu ciê kto zarwa³?
– Gorzej, bo znowu le¿ê i teraz pewnie bez powstania.
– Co ty mówisz? – wykrzykn¹³ udaj¹c zdumienie, bo ju¿ wiedzia³ o zachwianiu siê Tra-

wiñskiego.
– Ten krach, co wzi¹³ mocniejszych, co w tej chwili pali Grosmana, nie oszczêdzi³ i mnie. Mam

weksle p³atne w sobotê, a na to mam weksle wystawione przez tych zbankrutowanych, czyli nie
mam nic. W sobotê s¹ p³atne. Nie zap³acê – to i po wszystkim. Niech diabli wezm¹ takie szczê-
œcie. Trzeci ju¿ raz stojê na brzegu ruiny, ale jak siê teraz ju¿ stoczê, to bez powstania.

– Ile masz p³aciæ?
– Piêtnaœcie tysiêcy rubli!
– I dla takiej marnej sumy padaæ?
– Suma nêdzna, ale ja tej sumy nie mam. Chcia³em po¿yczyæ – nie mogê; nikt teraz w £o-

dzi gotówki nie ma, zrobi³ siê taki pop³och, ¿e wczoraj Grosglik odmówi³ dwudziestu tysiêcy
Rozenbergowi. To najlepiej mówi. Nikt, ¿aden prawie bank nie chce najsolidniejszych we-
ksli dyskontowaæ, wszyscy siê boj¹, bo £ódŸ siê trzêsie i co trochê ktoœ siê zwala w dó³. Na
czym siê to skoñczy! A do tego sezon okropny! Ja mam przêdzy gotowej w sk³adzie za dzie-
siêæ tysiêcy i pies siê o ni¹ nie pyta, stali odbiorcy zmniejszyli do po³owy produkcjê, a ja ro-
biæ dalej muszê, p³aciæ ludziom muszê, ¿yæ muszê i pchaæ tê maszynê, bo jak stanie na chwilê
– to ju¿ po mnie. Jest Ÿle, a tu przychodz¹ te bankructwa i dorzynaj¹ mnie do reszty. Co za
czasy! Na ca³¹ fabrykê, na tyle maszyn, na moj¹ osobist¹ uczciwoœæ do tego, nie mo¿na po-
¿yczyæ piêtnastu tysiêcy rubli.

– Próbowa³eœ u Bucholca, on wczoraj podpar³ Wolkmana.
– Bo zrobi³ to na z³oœæ Szai, a zreszt¹ nie mogê za nic iœæ i prosiæ tego Szwaba o pomoc.

Brzydzê siê nim, to by mi wprost ubli¿a³o.
– Có¿ z tego, kiedy by ciê to niew¹tpliwie uratowa³o.
– A nie, on wie, co ja o nim myœlê.
– Móg³bym ci u niego pomóc.
– Dziêkujê ci, nie mogê, to by³oby nie tylko wbrew moim zasadom, ale to by³oby wprost

œwiñstwem i poni¿eniem iœæ o pomoc do cz³owieka, którego siê nienawidzi i któremu siê
wprost tego nie ¿enuje wyra¿aæ.

– Szlachecka logika – rzek³ niecierpliwie Karol zapalaj¹c papierosa.
– Mam tylko jedn¹, nie jest to logika szlachecka, ale logika zwyk³ej etyki uczciwego cz³o-

wieka.
– Nie zapominaj, ¿e jesteœ w £odzi. A widzê, ¿e wci¹¿ zapominasz, ¿e zdaje ci siê, i¿ pro-

wadzisz interes wpoœród cywilizowanych ludzi œrodkowej Europy. £ódŸ to las, to puszcza –
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masz mocne pazury, to idŸ œmia³o i bezwzglêdnie duœ bliŸnich, bo inaczej oni ciê zdusz¹,
wyssaj¹ i wypluj¹ z siebie.

I d³ugo jeszcze mówi³, bo by³ poruszony jego niedol¹, zna³ go dobrze, ocenia³ jako cz³o-
wieka, ale równoczeœnie czu³ do niego jak¹œ z³oœæ pogardliw¹ za to polskie mazgajstwo, z ja-
kim chcia³ prowadziæ interesy w £odzi, za tê uczciwoœæ, jak¹ uznawa³, jakiej czu³ potrzebê
w stosunkach z ludŸmi – ale poza obrêbem tego miasta, gdzie na ni¹ nie by³o miejsca prawie
i gdzie co wa¿niejsza – ma³o kogo staæ by³o na to. W tym wirze szalbierstw i z³odziejstw, kto
nie chcia³ byæ po trochu tym samym, czym byli wszyscy – ten nie móg³ marzyæ o istnieniu
i choæby siê zapracowa³ i w³o¿y³ w interes wielkie kapita³y, musia³ w koñcu byæ wyrzuconym,
bo nie potrafi³ wytrzymaæ konkurencji.

Trawiñski milcza³ d³ugo, przechyli³ g³owê w ty³ na jakiœ d³ugi walec i goni³ oczami
za Karolem, który wzburzony chodzi³ prêdko po w¹skim przejœciu, jakie by³o pomiê-
dzy pó³kami.

Fabryka ze wszystkich stron szumia³a g³ucho niby morze wiecznie pracuj¹ce, œciany siê
trzês³y, a biegn¹ce u sufitu przez salê pasy, przenosz¹ce si³ê do sal s¹siednich, œwista³y ostro,
a jeszcze ostrzejszy zgrzyt tokarni ¿elaznych przedziera³ siê z modelowni obok le¿¹cej i prze-
nika³ jego roztargane nerwy bólem g³uchym.

– Co poczniesz? – przerwa³ milczenie Borowiecki.
– Przyszed³em ciê prosiæ o po¿yczkê, wiem, ¿e masz pieni¹dze. Wierz mi, ¿e gdyby nie

taka ostatecznoœæ, nie œmia³bym.
– Nie mogê, absolutnie nie mogê. Pieni¹dze mam, ale o ileœ s³ysza³, sam zak³adam fabry-

kê, a poza tym w tej chwili jestem grubo zaanga¿owany gdzie indziej.
– Po¿ycz mi z terminem miesiêcznym, ubezpieczê ci tê sumê na fabryce, na wszystkim,

co mam. Wystarczy z pewnoœci¹ na pokrycie w najgorszym razie.
– Wierzê ci, ale nie po¿yczê. Ty jesteœ cz³owiek, który nie ma szczêœcia; ja bym siê wprost

ba³ wchodziæ z tob¹, w interes. Mo¿e siê utrzymasz, mo¿e padniesz – kto to wie! a ja potrze-
bujê ¿yæ i mieæ fabrykê. Tobie bym przed³u¿y³ egzystencjê na rok, a sam bym zgin¹³.

– Przynajmniej szczerym jesteœ – szepn¹³ gorzko.
– Mój drogi, po có¿ mam ciê obe³giwaæ! Nie cierpiê bezmyœlnego k³amstwa, jak nie cier-

piê sentymentalnych roztkliwiañ siê nad ka¿d¹ niedol¹, której to tyle pomaga, ¿e mo¿e sobie
zdychaæ swobodnie, oblana ³zami wspó³czucia. Pomóg³bym, gdybym móg³, a ¿e nie mogê –
nie pomagam. Nie mogê przecie¿ oddaæ w³asnego surduta nawet nagiemu wtedy, kiedy sam
zmarz³bym bez niego.

– Masz s³usznoœæ. Nie ma co mówiæ wiêcej. Przepraszam, ¿e ciê nudzi³em.
– Ty masz do mnie ¿al? – zawo³a³ tkniêty akcentem jego g³osu.
– Nie. Postawi³eœ kwestiê tak jasno, ¿e rozumiem twoj¹ odmowê, która mo¿e mnie boleæ,

to inna rzecz, ale któr¹ dobrze rozumiem.
Podniós³ siê do wyjœcia.
– Nie myœlisz siê uk³adaæ?
– Nie, plajty nie zrobiê, mogê tylko uczciwie zbankrutowaæ.
– Znalaz³yby siê jeszcze inne sposoby ratunku.
– Daj je, przyjmê z rozkosz¹.
– Mocno asekurowany jesteœ?
– Dosyæ, bo siê przeasekurowa³em jesieni¹, po tym nieudanym podpaleniu.
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– Szkoda jednak, ¿eœ siê wtedy nie spali³. Ten robotnik mszcz¹c siê, zrobi³by ci naprawdê
wielk¹ us³ugê.

– Mówisz serio?
– Zupe³nie serio, jak zupe³nie serio zwracam ci uwagê, ¿e w tej chwili pali siê Grosman,

w nocy spali³ siê Goldstand, jutro i spali siê na pewno Feluœ Fiszbin, A. Rychter, B. Fuchs
i inni. Co na to mówisz?

– ¯e nie jestem i nie bêdê podpalaczem i z³odziejem.
– Nie namawiam ciê przecie¿ do tego, pokazujê ci tylko wspó³zawodników, ich sposoby

trzymania siê na powierzchni; z takimi nie wytrwasz.
– Ha, to zginê. Jak mi ju¿ braknie si³ do walki, to palnê sobie w ³eb.
– A ¿ona! – rzuci³ prêdko, bo ujrza³ w jego oczach jakiœ stalowy b³ysk rezygnacji.
Trawiñski drgn¹³.
– Ale, przysz³a mi myœl. Znasz starego Bauma?
– Jesteœmy s¹siadami, ¿yjemy nawet bli¿ej ze sob¹.
– IdŸ do niego, powiedz mu otwarcie. To jest taki dziwny fabrykant, ¿e z pewnoœci¹ ci

pomo¿e. Da³bym g³owê, ¿e je¿eli ciê tylko zna, to ci pomo¿e.
– Istotnie, myœl szczêœliwa, a zreszt¹, có¿ stracê, jeœli mi odmówi!
– Nic rzeczywiœcie, a warto popróbowaæ. To jest unikat ³ódzkich fabrykantów. Cz³owiek,

który móg³ mieæ miliony i nie chcia³ siê schyliæ po nie, cz³owiek, który setki tysiêcy rubli
zap³aci³ za drugich, nieprzyjaciel wielkiego przemys³u, rutynista, snob albo arcyfio³, jak go
nazywaj¹, a w istocie nic innego, tylko wariat, stara resztka czasów rêcznej fabrykacji.

Po¿egnali, siê w milczeniu.
Karol odczu³ w nim przy rozstaniu jakiœ ch³ód. Patrza³ za nim oknem z dziwnym uczu-

ciem politowania.
– Mazgaj, szlachecka resztka – myœla³ prawie g³oœno, aby zag³uszyæ w sobie jakiœ cichy

jeszcze wyrzut, który siê podnosi³ w nim i rozrasta³ szybko.
Nie chcia³ mu pomóc i usprawiedliwi³ siê przed samym sob¹ z tego w zupe³noœci, a pomi-

mo to nie by³ z siebie zadowolony. Ci¹gle sta³a mu przed oczami ta jasna, piêkna g³owa na-
piêtnowana, niby stygmatem, wieczn¹ trosk¹ i niepokojem. Czu³, ¿e powinien mu by³
po¿yczyæ, ¿e nic by na tym nie straci³, a zrobi³by wielk¹ us³ugê. Gryz³o go to coraz mocniej.

– Có¿ mnie obchodzi, ¿e jednego wiêcej diabli wezm¹ – myœla³ przebiegaj¹c postrzygal-
niê, zapchan¹ pod sufit stosami bia³ego towaru, który szed³ na maszyny pomiêdzy dwa ostrza,
jedno obiegaj¹ce cylinder spiraln¹ lini¹, a drugie proste i równe, które z obu stron materia-
³ów przesuwaj¹cych siê pomiêdzy nimi œcina³y z matematyczn¹ dok³adnoœci¹ przy samym
w³óknie mech bawe³niany, powstaj¹cy przy tkaniu.

Kilkanaœcie kobiet pracowa³o w tej bia³ej, ch³odnej i prawie cichej sali, zape³nionej nie-
dostrzegalnym prawie ob³okiem py³u bawe³nianego, który powstawa³ z tego strzy¿enia mate-
ria³ów, wisia³ nad postrzygalniami, oblepia³ bia³¹ pow³ok¹ ludzi i maszyny i trz¹s³ siê
szarawym gêstym mchem na transmisjach obracaj¹cych maszyny i gin¹cych w suficie.

Borowiecki obejrza³ siê tylko po sali i szed³ do windy, aby zjechaæ na dó³, gdy rozleg³ siê
krótki, straszny ryk ludzki.

Jedno z kó³, wprawiaj¹cych w ruch maszyny, schwyci³o nieostro¿nie przysuniêtego robot-
nika za kaftan, wci¹gnê³o go w swój ruch, rzuci³o na maszynê, obróci³o, zgniot³o, po³ama³o
o maszynê, zmia¿d¿y³o i wyrzuci³o miazgê, nie przestaj¹c iœæ ani na chwilê.
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Krew bluznê³a a¿ pod sufit i czerwonym strumieniem obla³a maszynê i czêœæ towaru le¿¹-
cego przy niej, i najbli¿ej stoj¹ce robotnice.

Krzyk siê rozleg³ ogromny, maszynê zatrzymano, ale by³o za póŸno; krwawa masa zwie-
sza³a siê z osi ko³a i z ró¿nych czêœci maszyny, opadaj¹c na ziemiê, ciê¿ka, drgaj¹ca jeszcze
odruchami ¿ycia.

Ratunku nie by³o ¿adnego, bo robotnik by³ literalnie zmia¿d¿ony, le¿a³ niby kupa miêsa
krwaw¹ plam¹ na bia³ym tle perkalów surowych.

Podnios³y siê ciche p³acze kobiet, a nawet kilka starszych poklêka³o przy trupie i zaczê³y
g³oœno odmawiaæ litaniê za konaj¹cych, robotnicy pozdejmowali czapki, niektórzy ¿egnali siê
nabo¿nie i wszyscy ko³em skupili siê przy zabitym. W oczach nie b³yszcza³ ¿al, a tylko œwie-
ci³a jakaœ dzika, surowa apatia.

Sala og³uch³a, tylko w tej ciszy rozlega³y siê p³acze kobiet i szum, i ³oskot sal s¹siednich
robi¹cych bez ustanku.

Skoro zjawi³ siê felczer, stale dy¿uruj¹cy w fabryce, Borowiecki siê wyniós³.
Przylecia³ i g³ówny majster oddzia³u i widz¹c salê bezczynn¹ i ludzi zbitych oko³o trupa,

krzykn¹³ ju¿ od drzwi:
– Do maszyn!
Rozlecieli siê wszyscy jak ptaki sp³oszone przez jastrzêbia i po chwili sala znowu sz³a,

wszystkie maszyny by³y w ruchu prócz tej jednej, okrwawionej zbrodni¹, ale któr¹ natych-
miast zaczynano oczyszczaæ.

– Verflucht! tyle materia³u na nic! – kl¹³ majster ogl¹daj¹c poplamiony krwi¹ perkal
i zacz¹³ wymyœlaæ robotnikom za nieostro¿noœæ, i grozi³, ¿e ca³ej sali ka¿e wytr¹ciæ za ten
materia³.

Borowiecki ju¿ nie s³ysza³ tego, bo winda piorunowo zapada³a siê z nim i wyrzuci³a go do
farbiarni.

Nie zrobi³ ten wypadek na nim ¿adnego wra¿enia, by³ przyzwyczajonym do tego.
– Socha! – zawo³a³ na protegowanego swojej narzeczonej, który dzisiaj pierwszy dzieñ

robi³ w fabryce wo¿¹c wózkami materia³y.
Ch³op puœci³ wózek i stan¹³ przed nim wyprostowany.
– Jak¿e wam idzie?
– A dyæ robiê, wielmo¿ny dziedzicu!
– No, to róbcie, tylko pilnujcie siê maszyn.
– A te œcierwy! – zacz¹³ i chcia³ kazaæ ¿onie, aby resztê dopowiedzia³a, jako mu ju¿ te

œcierwy oberwa³y dzisiaj kawa³ kapoty, ale ¿ony nie by³o, a Borowiecki odszed³, bo dano mu
znaæ, ¿e go Bucholc wzywa do kantoru, wiêc Socha popatrzy³ markotno na swój spencerek,
jaki mu z kapoty zrobi³a maszyna, podrapa³ siê w g³owê, plun¹³ w garœcie i pcha³ wózek do
windy, bo ze wszystkich stron zaczêto wymyœlaæ, ¿e zatamowywa³ drogê.
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IX

Trawiñski wyszed³ zgnêbiony.
Id¹c do Borowieckiego by³ prawie pewnym dobrego rezultatu proœby, bo jak ka¿dy cz³o-

wiek w po³o¿eniu bez wyjœcia, pragnienia bra³ za rzeczywistoœæ, za fakt, który powinien siê
by³ staæ.

Siad³ w doro¿kê i kaza³ jechaæ prosto w Piotrkowsk¹. Nie móg³ nic myœleæ, czu³ siê rozbi-
tym i niezdolnym ju¿ do ¿adnej akcji, do ¿adnego ruchu. Poddawa³ siê z biernoœci¹ wyczer-
pania tej ostrej, przenikliwej fali goryczy, jaka mu zalewa³a serce. Patrza³ na miasto brudne,
zadeszczone, na trotuary b³otniste, zapchane ludŸmi, na niezliczone kominy, co niby topole
wznosi³y siê nad p³aszczyznami dachów i ginê³y w zapadaj¹cym zmroku, znacz¹c tylko swo-
je istnienie k³êbami bia³ych dymów t³uk¹cych siê po dachach, na setki wozów z wêglem, któ-
re olbrzymim ³añcuchem ci¹gnê³y do fabryk, na platformy wy³adowane towarami, na doro¿ki
i powozy z poœpiechem mijaj¹ce siê w ró¿nych kierunkach, na te niezliczone kantory i sk³ady
zapchane towarami, ludŸmi, na ten szalony ruch, jaki by³ na ulicach, na to wysilone ¿ycie
wrz¹ce dooko³a.

Patrzy³ z rozpacz¹ prawie, bo czu³ swoj¹ niemoc, czu³, ¿e chwila jeszcze, a z tego olbrzy-
miego wiru, z tej maszyny nazywanej £odzi¹ wyleci za chwilê jak odpadek, jak miazga wy-
ssana i zu¿yta na nic, niepotrzebna temu potworowi-miastu. Patrzy³ z jak¹œ bezsiln¹
nienawiœci¹ na fabryki b³yskaj¹ce w mroku tysi¹cami okien, na tê olbrzymi¹ ulicê, która niby
kana³ nakryty dymami i brudnym niebem, hucza³a energi¹, rozlewa³a potoki œwiate³ i têtnia³a
ogromn¹ si³¹ ¿ycia. Œlizga³ siê oczami po ostrych konturach fabryk, razi³y go boleœnie elek-
tryczne s³oñca zapalone nad dziedziñcami, bola³ go ten szum g³uchy a potê¿ny swoj¹ bezu-
stannoœci¹, co siê rozlewa³ po ulicach z fabryk i warsztatów, bola³o go to ¿ycie tak silnie
têtni¹ce, bola³a go ta straszna œwiadomoœæ konania, które spostrzega ostatnim b³yskiem
oczów, ¿e tyle pozostaje jeszcze ¿ywych! I ta œwiadomoœæ przegryza³a mu duszê nieopowie-
dzian¹ zawiœci¹.

Nie umia³ ¿yæ w tym œwiecie.
Nie umia³ siê przystosowaæ do otoczenia.
Tyle si³ zu¿y³, tyle mózgu, tyle zachodów, tyle kapita³ów swoich i cudzych, tyle lat pe³-

nych udrêczeñ prze¿y³ i po co?... ¿eby znowu zaczynaæ to samo od pocz¹tku! znowu stawiaæ
gmach, który w koñcu spadnie mu na g³owê.

Mêczy³ siê ogromnie, nie móg³ usiedzieæ w doro¿ce, wiêc poszed³ pieszo Piotrkowsk¹.
Mia³ iœæ do starego Bauma, wed³ug rady Borowieckiego, ale wola³ tê chwilê ostatniego za-
wodu oddaliæ jeszcze, a zreszt¹ nie móg³ siê oderwaæ od tej ulicy.

Utopi³ siê w t³umie, co p³yn¹³ trotuarem i pozwala³ mu siê pchaæ i nieœæ. Przygl¹da³ siê bez-
myœlnie wystawom sklepów, kupi³ nawet cukierki dla ¿ony w jakiejœ cukierni, gdzie zawsze ku-
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powa³, przywita³ siê tam z kilku znajomymi i znowu szed³ zapatrzony w fabryki, w okna oœwie-
tlone, poza którymi migota³y sylwetki maszyn i ludzi; og³usza³ siê powoli wrzaw¹ i obojêtnia³.

Nie zwa¿a³ na deszcz, m¿¹cy bezustannie, zapomnia³ nawet otworzyæ parasola. Nie wi-
dzia³ nic prócz kantorów pe³nych ludzi i towarów i fabryk pracuj¹cych z poœpiechem.

– Dobry wieczór, panie Trawiñski!
– Dobry wieczór, panie Halpern!
Uœcisn¹³ wyci¹gniêt¹ d³oñ wysokiego, doœæ zaniedbanie ubranego Halperna.
– Pan wyszed³ spacerowaæ po mieœcie?
– Tak, trochê chcia³em siê przejœæ.
– £ódŸ o zmroku bardzo ³adna. Ja co dzieñ wychodzê z kantoru, aby siê przejœæ i aby siê

przypatrzyæ miastu.
– Pan jesteœ amator, panie Halpern.
– Co pan chcesz, jak siê piêædziesi¹t szeœæ lat prze¿yje w mieœcie, jak siê widzi go ci¹gle,

jak siê zna wszystkich, to mo¿na zostaæ amatorem.
– Co s³ychaæ w mieœcie nowego?
– Co s³ychaæ? S³ychaæ Ÿle, zrobi³ siê ³adny deszcz z protestowanych weksli, mo¿na je bê-

dzie kupowaæ na funty. Ale to wcale nic nie szkodzi.
– Jak to?
– Ga³ganów diabli wezm¹, a £ódŸ i tak zostanie. Panie Trawiñski, ja ju¿ w £odzi widzia-

³em gorsze czasy. A ¿e po z³ych nastaj¹ lepsze, to i teraz tak bêdzie, po co to z tego robiæ
gwa³t. Dla m¹drych jest zawsze dobry czas.

– A kiedy¿ bêdzie dla uczciwych? – zapyta³ ironicznie.
– Sza, panie Trawiñski, oni maj¹ niebo, po co im dobre czasy.
– Grosman siê podobno spali³.
– Bardzo porz¹dnie, bardzo porz¹dnie; dwieœcie piêædziesi¹t tysiêcy asekuracji jakby mia³

w kasie. Ale Goldstand, co siê spali³ w nocy, ma ma³e nieporozumienie z policj¹. Dobrze mu
tak, jak kto nie umie robiæ dobrze interesów, to niechaj siê do nich wcale nie bierze.

– Któ¿ teraz na brzegu?
– Z grubszych A. Rychter i F. Fiszbin.
– Mówi³ mi to samo Borowiecki.
– Pan Borowiecki, ho, ho, ho! On zna £ódŸ, on wie, kto czego potrzebuje.
– No, ale i pan tak¿e zna £ódŸ dobrze.
– Ja? Ja j¹ mam ca³¹ w g³owie. Ja od piêædziesiêciu lat patrzê na ka¿d¹ firmê, co siê za-

k³ada. Ja mogê dzisiaj prawie na pewno powiedzieæ o wszystkich, co otwieraj¹ interesy, czy
one bêd¹ ¿yæ! Niech mi pan wierzy, panie Trawiñski, moje s³owo to nie jest ten wiatr, moje
s³owo to dokument, to weksel z najlepszym ¿yrem.

Trawiñski nic nie odrzek³, szli obok siebie w milczeniu.
Halpern zastawia³ siê parasolem od deszczu i patrza³ z mi³oœci¹ na domy i fabryki; jego

wielkie czarne oczy œwieci³y fosforycznym blaskiem w bladej, chudej twarzy, okolonej siw¹
brod¹. Mia³ g³owê i twarz patriarchy, osadzon¹ na chudym, skrzywionym szkielecie, obleczo-
nym w d³ugie zaszargane palto, które wisia³o na nim jak na kiju.

– Ja tu znam ka¿dy dom, ka¿d¹ firmê – zacz¹³ mówiæ gor¹co – Pamiêtam £ódŸ, jak mia³a
dwadzieœcia tysiêcy, a dzisiaj ma trzysta! A ja siê doczekam, jak ona mieæ bêdzie pó³ milio-
na, ja nie umrê prêdzej! Ja to muszê widzieæ na w³asne oczy, muszê siê ucieszyæ.
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– Je¿eli j¹ przedtem licho nie weŸmie – szepn¹³ nienawistnie.
– Ha, ha, ha, panie Trawiñski, pan nie mów takich œmiesznych rzeczy! £ódŸ jest, £ódŸ

bêdzie! Pan jej nie znasz! Pan wiesz, ile ona w przesz³ym roku zrobi³a obrotu? Dwieœcie trzy-
dzieœci milionów rubli – wo³a³ z entuzjazmem, przystaj¹c a¿ na chodniku. – To jest ³adny
grosz. Pan mi poka¿ takie drugie miasto!

– Nie ma siê znowu tak czym chwaliæ, a zreszt¹ masz pan racjê, ¿e takiego z³odziejskiego
miasta nie ma drugiego w Europie – mówi³ ze z³oœci¹.

– Z³odziejskie czy nie z³odziejskie, to dla mnie jest papier. Mnie chodzi o co innego, ja
chcê, ¿eby stawiali domy, ¿eby budowali fabryki, robili ulice, urz¹dzali komunikacje, prze-
prowadzali drogi! Ja chcê, ¿eby moja £ódŸ ros³a, ¿eby mia³a pa³ace wspania³e, ogrody piêk-
ne, ¿eby by³ wielki ruch, wielki handel i wielki pieni¹dz.

– Na pocz¹tek ju¿ s¹ wielkie szwindle i wielka tandeta.
– To nie ¿aden feler, bo z tego uroœnie wielka £ódŸ.
– Tymczasem niech j¹ piorun spali. Dobranoc, panie Dawidzie.
– Dobranoc, panie Trawiñski. To nie jest dla £odzi ostatnie pañskie s³owo.
– Ostatnie i zupe³nie szczere. Doro¿ka! – krzykn¹³.
– Kapcan! – szepn¹³ za nim pogardliwie Halpern i zawróci³, wlok¹c siê wolno z powro-

tem i znowu przypatrywa³ siê domom, fabrykom, sklepom, sk³adom, ludziom oczami ocza-
rowanymi potêg¹ tego miasta.

Nie zwa¿a³ na deszcz, który go moczy³ pomimo parasola, na t³ok ludzki, jaki go rzuca³ na
domy lub do rynsztoków, na doro¿ki i wozy, które go b³otem ochlapywa³y na przejœciach
poprzecznych ulic, szed³ jak zahipnotyzowany.

Trawiñski pojecha³ do domu.
Mieszka³ dosyæ daleko, bo przed koñcem Konstantynowskiej ulicy kaza³ skrêciæ w jak¹œ

ciemn¹ i tak b³otnist¹ uliczkê, ¿e doro¿karz nie chcia³ siê tam zapuszczaæ.
Poszed³ w ni¹ pieszo jakimœ œladem trotuaru, który siê nieco wznosi³ nad poziom nie bru-

kowanej ulicy, tworz¹cej czarn¹, b³otnist¹ rzekê, poprêgowan¹ z³otymi smugami œwiate³ bi-
j¹cych z okien niskich domów, co ci¹gnê³y siê sznurem z obu stron ulicy.

Domy by³y zamieszkane przez tkaczów rêcznych, w ka¿dym oknie trzês³y siê sylwetki warsz-
tatów i ludzi, a ulicê ca³¹ zape³nia³ monotonny klekot i stuk. Nawet niskie krzywe piêterka, jakie
siê gdzieniegdzie wznosi³y, i szeregi facjatek rozbrzmiewa³y i trzês³y siê odg³osami roboty.

Poprzeczne uliczki, jakie wybiega³y z jednej strony, ci¹gnê³y siê do pól samych i by³y rów-
nie¿ czarne i b³otniste, pe³ne stuku warsztatów, domów pozapadanych, krzywych facjatek,
porozwalanych parkanów, nêdzy i opuszczenia, i owionê³y Trawiñskiego zimnym, przejmu-
j¹cym wilgoci¹ wiatrem, jaki siê z pól wdziera³ do miasta.

Nad ca³¹ dzielnic¹, p³ywaj¹c¹ w b³ocie i opuszczeniu, zupe³nie niepodobn¹ do reszty
£odzi, panowa³a fabryka Müllera swoimi czteropiêtrowymi gmachami, które wyrasta³y nad
morzem niskich domków i ogrodów i œwieci³y tryumfalnie tysi¹cami okien i s³oñcami elek-
trycznymi.

Fabryka wznosi³a siê jak potê¿ny zbiornik si³y, której tchnienie zdawa³o siê przyp³aszczaæ
do ziemi te szeregi nêdznych, pokrzywionych domów. Czuæ by³o, ¿e te wielkie gmachy, hu-
cz¹ce setkami maszyn, z wolna wysysaj¹ ca³¹ ¿ywotnoœæ tej starej dzielnicy, zamieszka³ej
przez rój tkaczów rêcznych, ¿e zjad³y i dogryzaj¹ do reszty ten drobny rêczny przemys³, któ-
ry tutaj kwitn¹³ kiedyœ, a który siê jeszcze broni³ rozpaczliwie, bo bez nadziei zwyciêstwa.
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Fabryka Trawiñskiego sta³a skromnie obok Müllerowskiej, przedzielona tylko w¹skim
ogrodem.

Trawiñski wszed³ w bramê, której pilnowa³ jakiœ stary weteran bez nogi i z pocerowan¹
niby stara szmata twarz¹, który po wojskowemu siê wyci¹gn¹³ na jego widok i czeka³ rozka-
zów, ale Trawiñski blado siê uœmiechn¹³ tylko do tej archeologicznej spuœcizny po swoich
ojcach i poszed³ do kantoru, gdzie kilku drzema³o nad ksiêgami, popatrzy³ chwilê do przê-
dzalni poprzez las transmisyj i pasów trzepocz¹cych siê w szalonym pêdzie, na ciê¿kie sko-
œne ruchy salfaktorów, co niby potwory czai³y siê, wygina³y bia³e od bawe³ny grzbiety,
odbiega³y od pilnuj¹cych je robotników i cofa³y siê równie¿ ciê¿ko i bezustannie, wlok¹c za
sob¹, niby pasma œliny, setki bawe³nianych w³ókien, nawijaj¹cych siê na warcz¹ce w ruchu
szpulki papierowe.

Cofn¹³ siê i poszed³ przez d³ugie podwórze rozœwietlone szeregiem ¿ó³tych gazowych
p³omieni, co przy elektrycznych blaskach Müllerowskiej fabryki wygl¹da³y na gromnicz-
ne œwiat³a.

Dom sta³ w g³êbi ogródka, frontem do dziedziñca fabrycznego, a bokiem wychodzi³ na
jak¹œ pust¹ uliczkê; dom mia³ jedno piêtro, a wygl¹da³ na trzy z powodu gotyckiego stylu,
w jakim by³ postawiony.

W kilku oknach parterowych, przys³oniêtych storami, œwieci³o siê jasno.
Trawiñski przeszed³ kilka pokojów przeœlicznie umeblowanych, ciep³ych i bardzo zacisz-

nych, pe³nych delikatnego zapachu kwitn¹cych w ¿ardinierkach hiacyntów, i wszed³ do ma³e-
go buduaru.

Dywany tak szczelnie okrywa³y posadzki i szed³ tak cicho, ¿e Nina go nie us³ysza³a, sie-
dzia³a przy lampie czytaj¹c.

Cofn¹³ siê i zawo³a³ przed portier¹:
– Nina! Sama tak siedzisz? – pyta³ siadaj¹c obok niej.
– A któ¿ by móg³ byæ u mnie? – szepnê³a smutnie.
– P³aka³aœ?
– Nie, nie – zaprzecza³a odwracaj¹c g³owê od œwiat³a.
– Widzia³em ³zy.
– By³o mi tak smutno samej! – szepnê³a przysuwaj¹c siê do niego i miêkkim, cudownym

ruchem po³o¿y³a mu g³owê na piersi i ³zy znowu zape³ni³y jej oczy. – Czeka³am na ciebie,
a ten deszcz tak pada³, tak dzwoni³ w szyby, tak bêbni³ w dachy, tak dziwnie be³kota³ w ryn-
nach, ¿e ba³am siê; ba³am o ciebie.

– Dlaczegó¿ o mnie?
– Nie wiem przecie¿ dlaczego, ale mnie jakieœ z³e przeczucia przepe³ni³y. Ale tobie nic nie

jest, prawda? Jesteœ zdrowy i spokojny, prawda? – szepta³a oplataj¹c mu ramionami szyjê.
G³adzi³a go rêk¹ po w³osach, ca³owa³a jego delikatne, pociête siatk¹ niebieskich ¿y³ek

czo³o; zielonawe, pocêtkowane z³otymi skrami Ÿrenice biega³y niespokojnie po jego chudej,
zmêczonej twarzy.

– Czemuœ smutny?
– Taka straszna pogoda, to i sk¹d wzi¹æ humoru!
Wysun¹³ siê z jej objêæ i zacz¹³ chodziæ po buduarze. Burza zaczê³a kot³owaæ strasznie

jego sercem. Czu³, ¿e gdyby móg³ powiedzieæ jej wszystko, ¿e gdyby móg³ wtajemniczyæ j¹
w swoje po³o¿enie, to sprawi³aby mu wielk¹ ulgê ta spowiedŸ, ale równoczeœnie czu³, spo-
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gl¹daj¹c na jej twarz przepiêkn¹, pochylon¹ pod lamp¹, która ³agodne œwiat³o rozpyla³a na
jej pyszne kasztanowe w³osy, skrz¹ce siê na skroniach z³otem, ¿e za nic w œwiecie nie powie.

Chodzi³ coraz wolniej, oddycha³ t¹ czyst¹, wykwintn¹ atmosfer¹ mieszkania z jak¹œ gry-
z¹c¹ ulg¹; przygl¹da³ siê dziwnym wzrokiem meblom wytwornym i tym niezliczonym graci-
kom, bêd¹cym istotnymi dzie³ami sztuki wielkiej wartoœci, które przez lat parê zwozili ze
wszystkich stron œwiata, nie bacz¹c na koszta, bo Nina ze swoj¹ natur¹ arystokratyczn¹,
z wra¿liwoœci¹ artysty na wszystko co piêkne, z dusz¹ mimozy, czu³a siê dopiero dobrze
w otoczeniu piêkna.

Nie sprzeciwia³ siê temu, tym bardziej ¿e sam lubi³ sztukê i czu³ potrzebê otaczania siê jej
dzie³ami. Ale teraz, wobec ruiny, jaka go czeka³a, szarpa³ go straszny ból, ból strachu przed
jutrem, które mia³o przyjœæ i zabraæ mu i te wszystkie skarby, i ten spokój, i szczêœcie, jakim
oddycha³.

– Co pocz¹æ? – myœla³ ciê¿ko i na odpowiedŸ przychodzi³a mu jedna tylko myœl, udaæ siê
znowu do ojca o pomoc, i tak go ta myœl porywa³a na mgnienie, ¿e radoœnie i tryumfuj¹co
spogl¹da³, ale spojrzenie gas³o szybko i ju¿ mrocznymi, pe³nymi trwogi oczyma patrzy³ siê
w Ninê, która powsta³a i sz³a amfilad¹ pokojów.

Goni³ oczami jej wysmuk³¹, bardzo piêkn¹ postaæ, odwróci³a siê posy³aj¹c jakiœ tajemni-
czy uœmiech.

Wróci³a natychmiast, przynosz¹c doœæ d³ugie, p³askie drewniane pud³o, bardzo ciê¿kie.
Odebra³ jej i po³o¿y³ na stole z pytaj¹cym spojrzeniem.
– Zgadnij co? Chcia³am ci zrobiæ niespodziankê.
– Nie, nie bêdê nawet próbowaæ – szepn¹³ bledn¹c, czu³ bowiem zobaczywszy na pude³ku

piecz¹tki pocztowe, ¿e to znowu jakiœ kosztowny zakup.
– Bandini nasz florencki przysy³a ten mozaikowy blat, który latem ogl¹daliœmy, pamiêtasz?
– ¯¹da³aœ tego? – zapyta³ dosyæ ostro.
– Tak, chcia³am mojemu panu zrobiæ niespodziankê, bo przecie¿ siê nie gniewasz, co?
– Nie, Nina, nie, dziêkujê ci z ca³ej duszy, dziêkujê... – szepta³ ca³uj¹c j¹ w rêkê.
– Otwórz, to zobaczymy zaraz. Kaza³am przys³aæ ten ma³y, tañszy, a taki jest tani, ¿e nie

do uwierzenia.
– Przys³a³ rachunek?
– Masz. Dwa tysi¹ce dwieœcie lirów, to za bezcen.
– Tak... istotnie... za bezcen... – odpowiada³, dr¿¹cymi rêkami odpakowuj¹c pud³o.
Mozaika by³a przeœliczna.
Na p³ycie kwadratowej czarnego marmuru o bardzo rzadkim b³êkitnawym odcieniu rzuco-

no wi¹zankê fio³ków, ró¿ jasno¿ó³tych i liliowych, obsypanych z³otordzawym py³em storczy-
ków; jeden motyl o rubinowo-zielonych skrzyd³ach chwia³ siê razem ze storczykiem, na który
opad³, a dwa inne unosi³y siê w powietrzu. I tak to by³o cudownie wykoñczone i do z³udze-
nia prawdziwe, ¿e chcia³o siê podnieœæ te kwiaty lub uchwyciæ za skrzyde³ka motyle.

Nina, pomimo ¿e to ju¿ widzia³a, krzyknê³a z podziwu i przypatrywa³a siê d³ugo w nie-
mym zachwycie.

– Nie patrzysz, Kaziu?
– Widzia³em, istotnie jest piêkne, w swoim rodzaju arcydzie³o – odpowiedzia³ cicho.
– Wiesz, ten blat trzeba bêdzie oprawiæ w szerok¹ ramê z br¹zu matowego i powiesi siê

na œcianie, szkoda wprawiaæ w stolik – mówi³a wolno i d³ugim, cienkim palcem bardzo deli-
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katnie wodzi³a po konturach listków i kwiatków, wysnuwaj¹c subteln¹ rozkosz dotykania siê
barw.

– Muszê iœæ, Nina! – szepn¹³, przypominaj¹c sobie starego Bauma.
– Na d³ugo? PrzyjdŸ prêdko, mój z³oty, mój jedyny! – prosi³a przytulaj¹c siê do niego

i przytrzymawszy mu w¹sy rêkami, ca³owa³a go w usta.
– Najdalej za godzinê. Pójdê naprzeciwko do Bauma.
– Czekam na ciebie z herbat¹.
– Dobrze.
Poca³owa³ j¹ i szed³, ale ju¿ przy progu siê zatrzyma³ i szepn¹³:
– Nina, poca³uj mnie i ¿ycz mi szczêœcia.
Poca³owa³a go serdecznie i oczami pyta³a, nie rozumiej¹c tego, co powiedzia³.
– Przy herbacie ci powiem.
Odprowadzi³a go a¿ do przedpokoju i patrzy³a jeszcze za nim oszklonymi drzwiami, a¿ jej

znikn¹³ w nocy i w oddaleniu.
Powróci³a do buduarku, ogl¹da³a mozaikê.
Drzwi wchodowe zadŸwiêcza³y silnie.
– Zapomnia³em ci powiedzieæ, ¿e ten mój dawny kolega uniwersytecki, którego w prze-

sz³ym roku pozna³aœ w Szwajcarii, Grosman, spali³ siê dzisiaj.
– Jak to?
– Ano spali³a mu siê fabryka zupe³nie, nic nie uratowano.
– Biedny cz³owiek! – zawo³a³a ze wspó³czuciem.
– Nie ma go co ¿a³owaæ, bo ten po¿ar go w³aœnie postawi na nogi.
– Nic nie rozumiem.
– Sta³ Ÿle w interesach, by³ zachwiany, jak siê u nas mówi, wiêc ¿eby siê poprawiæ, urz¹-

dzi³ po¿ar fabryki i sk³adów, które by³y wysoko zaasekurowane w kilku Towarzystwach. Od-
bierze asekuracjê, która mu w czwórnasób pokryje straty, i bêdzie kpi³ sobie ze wszystkiego.

– Umyœlnie podpali³?! Ale¿ to zbrodnia! – wykrzyknê³a z oburzeniem.
– Kodeks tak to nazywa i odpowiednio karze, ale w jêzyku zwyczajnym nazywa siê to

dobrym interesem – mówi³ prêdko, nie patrzy³ jej w oczy i w twarzy mia³ jakiœ niespokojny,
gor¹czkowy wyraz.

– I to zrobi³ on, który mi siê wyda³ cz³owiekiem tak nadzwyczajnie szlachetnym, nie mogê
wprost w to uwierzyæ. Przypominam sobie, jego rozmowy tchnê³y najwy¿sz¹ etyk¹ i sprawie-
dliwoœci¹.

– Có¿ chcesz, jak mu ruina zajrza³a w oczy, to da³ spokój etyce, zostawi³ j¹ na póŸniej.
Bez etyki ¿yæ mo¿na, a bez pieniêdzy nie – mówi³ twardo.

– A nie, nigdy, raczej umrzeæ – wykrzyknê³a namiêtnie i ca³a jej natura wzdrygnê³a siê na
myœl pope³nienia wystêpku. – Jak to dobrze, ¿e ty tak nie myœlisz, ¿e ty nigdy, nigdy nie po-
pe³ni³eœ nic z³ego! Wiesz, gdybym ciê nie kocha³a nawet, to i tak musia³abym ciê uwielbiaæ
za dobroæ i za tê szlachetnoœæ twoj¹.

Kazimierz nic nie odrzek³, uca³owa³ tylko jej oczy rozgorza³e oburzeniem i te purpurowe
pe³ne usta, co teraz wyklina³y i rzuca³y potêpienia na ludzi niemoralnych, ludzi bez etyki, na
z³oœæ i brzydotê ¿ycia, uca³owa³ j¹ tak namiêtnie, jakby tymi poca³unkami chcia³ pokryæ w³a-
sne g³êbokie upokorzenie, jakie poczu³ po jej s³owach, jakby chcia³ zag³uszyæ nimi jak¹œ
myœl, która zaœwieci³a mu w mózgu i olœni³a.
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Wyszed³ zaraz i poszed³ wprost do fabryki Bauma, która sta³a naprzeciwko, po drugiej
stronie ulicy, w g³êbi rozleg³ych ogrodów.

W kantorze zasta³ tylko Maksa, który bez surduta siedzia³ przy pulpicie.
– Ojciec w fabryce, mogê go zawo³aæ.
– Pójdê tam. Nigdy nie widzia³em waszej fabryki.
– Nie ma co ogl¹daæ, nêdza – szepn¹³ lekcewa¿¹co, siadaj¹c z powrotem do roboty.
Oszklony korytarz prowadzi³ z kantoru do pierwszego fabrycznego pawilonu.
Mrok i cisza zalewa³y wielki dziedziniec, obstawiony z trzech stron trzema dwupiêtrowy-

mi pawilonami fabryki, przez rzêdy okien m¿y³a s³abe œwiat³o, a niektóre piêtra zupe³nie by³y
ciemne, nie oœwietlone, tylko z do³u u drzwi wchodowych kopci³y siê smutnie naftowe latar-
nie i oœwietla³y czerwone, oœlizg³e wilgoci¹ mury.

Suchy trzask warsztatów rêcznych, rozlegaj¹cy siê monotonnie, rozlewa³ po korytarzach
mrocznych, zaœmieconych odpadkami bawe³ny i resztkami starych warsztatów, usypiaj¹cy
nastrój nudy i smutku.

Na schodach i korytarzach by³o pusto, czasem tylko rozleg³ siê klekot drewnianych pode-
szew, zamajaczy³ w mroku jaki robotnik i cicho gin¹³ w wielkich salach na koñcu korytarzy
roz³o¿onych; tylko suchy trzask warsztatów i echa kroków m¹ci³y tê senn¹ ciszê.

W salach fabrycznych równie¿ by³o pusto, mroczno i sennie.
By³y to wielkie prostok¹ty, podparte w œrodku szeregiem ¿elaznych s³upów, zapchane rêcz-

nymi tkackim warsztatami Jaccarda, które sta³y w dwa rzêdy, pod gêsto roz³o¿onymi oknami.
Po³owa warsztatów sta³a nieczynna, obroœniêta, niby mchem siwym, py³em bawe³nianym.

Kilka lampek przyczepionych do s³upów oœwietla³o œrodkowe przejœcie i robotnice nawi-
jaj¹ce na rêcznym ko³owrotku przêdzê na szpulki. Ko³owrotki warcza³y sennie i sennie po-
chyla³y siê nad nimi robotnice, i sennie trzaska³o kilkanaœcie czynnych warsztatów, które
w ¿ó³tawym, s³abym œwietle lampek pal¹cych siê nad nimi podobne by³y do olbrzymich ko-
konów fantastycznie opl¹tanych w tysi¹czne w³ókna ró¿nokolorowe, w nieprzeliczone war-
stwy przêdzy rozpiêtej w ró¿nych kierunkach; w œrodku tych kokonów niby jedwabniki
poruszali siê robotnicy, tkaj¹c wzorzyste materia³y, pochylali siê automatycznie, jedn¹ rêk¹
przybijaj¹c p³ochê80, a drug¹, ruchem horyzontalnym, poci¹gaj¹c od góry sznur i przebieraj¹c
równoczeœnie nogami po peda³ach; czó³enka ze œwistem przelatywa³y wskroœ pasem przêdzy
niby ¿ó³te, d³ugie ¿uki i powraca³y t¹ sam¹ drog¹ z nu¿¹c¹ jednostajnoœci¹.

Robotnicy byli starzy, spogl¹dali zagas³ymi oczami apatycznie na przechodz¹cego i tkali
dalej równie¿ sennie i automatycznie.

Trawiñski z przykroœci¹ przechodzi³ przez te na pó³ ¿ywe sale, z przykroœci¹ patrzy³ na ago-
niê rêcznego przemys³u, który z uporem szaleñców chcia³ walczyæ z tymi potworami, których
olbrzymie cielska rozdrgane energi¹, hucz¹ce si³¹ niepokonan¹, widaæ by³o z okien tych sal.

Pyta³ o Bauma; pokazywali mu ruchem rêki lub g³owy, nie odrywaj¹c siê od roboty, nie
podnosz¹c nawet g³osu, jeœli mówili; wszyscy poruszali siê jak senni, pó³martwi, obojêtni
i smutni – smutkiem tych sal oœlep³ych, cichych, umieraj¹cych, przez które przechodzi³ poty-
kaj¹c siê w ciemnoœci o filary i o nieczynne warsztaty, o ludzi.

Przeszed³ przez ca³e piêtro dwóch pawilonów i wszêdzie by³a ta sama pustka, nuda
i sennoœæ.

Trawiñskiego ze wzglêdu i na w³asne po³o¿enie ogarnia³ coraz wiêkszy smutek, traci³ zu-
pe³nie wiarê w pomoc Bauma i szed³ z tym uczuciem, z jakim siê idzie do konaj¹cych – bo
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fabryka, która kiedyœ pracowa³a w 500 ludzi, porusza³a siê teraz tylko stoma i wydawa³a mu
siê chorym, konaj¹cym organizmem, któremu nawet olbrzymie drzewa szumi¹ce za oknami
zdawa³y siê œpiewaæ hymn œmierci.

Starego Bauma znalaz³ w trzecim pawilonie, wychodz¹cym na ulicê.
Baum siedzia³ w ma³ym pokoiku przed biurkiem, zarzuconym stosem próbek towarów,

pociêtych w d³ugie pasy.
Przywitali siê w milczeniu.
Stary œcisn¹³ mu mocno rêkê i podsun¹³ krzes³o.
– Dawno pana nie widzia³em – zacz¹³ Baum.
Usprawiedliwia³ siê k³opotami i zajêciami, mówi³ d³uga, a nie œmia³ przyst¹piæ do celu

swoich odwiedzin, powstrzymywa³ go smutek fabryki, taki sam smutek wyryty na twarzy fa-
brykanta, który blade oczy zwraca³ bezwiednie na okno, przez które doskonale widaæ by³o
fabrykê Müllera, b³yszcz¹c¹ wszystkimi oknami.

Odpowiada³ krótko i czeka³ na wyjaœnienie wizyty.
Trawiñski to odczu³, bo przerywaj¹c jak¹œ opowieœæ, rzek³ krótko:
– Przyszed³em do pana z proœb¹ – zawo³a³ i odetchn¹³ nieco.
– Proszê pana bardzo... s³ucham...
Trawiñski szybko opowiedzia³ mu ca³e swoje po³o¿enie, ale o pomoc zawaha³ siê prosiæ,

ujrzawszy surowe œci¹gniêcie brwi i jakiœ niechêtny wyraz oczów.
– My wszyscy jeŸdzimy na tym wózku, oni nas jedz¹!... – mówi³ wolno wskazuj¹c na wiel-

kie fabryki przez okno. – Czym panu mogê pomóc? – doda³.
– Po¿yczk¹ albo ¿yrem na wekslach.
– Ile?
– Ostatecznie bez dziesiêciu tysiêcy rubli paœæ muszê – rzek³ cicho i wymijaj¹co, jakby oba-

wiaj¹c siê g³oœniejszym dŸwiêkiem sp³oszyæ ¿yczliwoœæ, jak¹ spostrzeg³ w oczach Bauma.
– Ja gotówki nie mam, ale co bêdê móg³ zrobiæ, zrobiê panu. Daj mi pan weksle na tê

sumê, a ja pokryjê do tej samej wysokoœci pañskie zobowi¹zanie.
Trawiñski zerwa³ siê z krzes³a i zacz¹³ mu z uniesieniem dziêkowaæ.
– Nie ma za co, panie Trawiñski, ja nic nie ryzykujê nawet, bo znam pana i pañski interes

dobrze. Masz pan blankiety i wype³nij pan zaraz.
Trawiñski by³ oszo³omiony, ten prawie nieprzewidziany ratunek wywróci³ go z równowa-

gi, wype³nia³ blankiety wekslowe gor¹czkowo, ale co chwila podnosi³ g³owê znad papieru
i patrzy³ na Bauma, który chodzi³ po kantorze, przystawa³ przy oknie i spogl¹da³ na £ódŸ ja-
kimœ têpym, srogim spojrzeniem.

Mia³ przed oczyma ca³¹ czêœæ miasta; domy, fabryki, magazyny dziesi¹tkami tysiêcy okien
patrzy³y w noc, a poza nimi porusza³y siê cienie robotników i maszyn, elektryczne œwiat³a
wisia³y w ciemnym mglistym powietrzu, setki kominów majaczy³o w nocy i wyrzuca³o nie-
ustannie smugi bia³ych dymów, które jak ob³ok przys³ania³y œwiat³a i kontury fabryk.

Baum przygl¹da³ siê miastu i spacerowa³ na przemian z pochylon¹ naprzód such¹, koœcist¹
twarz¹. By³ równie¿ wysoki, jak syn, tylko znacznie chudszy i ¿ywszy w ruchach. Nie lubi³
wiele mówiæ i zwykle najwa¿niejsze interesy za³atwia³ w kilku s³owach. By³ spokojny, cichy
nawet, uleg³y ¿onie i dzieciom a¿ do s³aboœci nieraz, ale pomimo to mia³ swoje punkty, na
których by³ nieugiêtym; jego uczynnoœæ by³a w £odzi przys³owiowa i niewyczerpana, a rów-
noczeœnie by³ sk¹pym w domu do dziwactwa.
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– Jaki termin pan chce?
– Jaki jest dla pana najwygodniejszy – powiedzia³ uchylaj¹c drzwi do sali s¹siedniej,

w której wszystkie warsztaty by³y czynne.
Zamkn¹³ drzwi, wsadzi³ rêce w kieszenie szarego, podbitego kutnerem kaftana i znowu

przygl¹da³ siê miastu.
Telefon zadzwoni³, by³o to jedyne wspó³czesne urz¹dzenie w jego fabryce.
– To, do pana! Wo³a pan Borowiecki – rzek³ Baum.
Trawiñski ze dziwieniem s³ucha³.
– Mój drogi, od ¿ony dowiedzia³em siê, gdzie jesteœ. Oto rozliczy³em siê, mogê ci po¿y-

czyæ piêæ tysiêcy rubli, ale tylko z dwumiesiêcznym terminem. Wiêc jeœli chcesz? – mówi³
Borowiecki.

– Przyjmujê z radoœci¹! – wykrzykn¹³ gor¹co. – Sk¹d telefonujesz?
– Z twego gabinetu, pod stra¿¹ ¿ony – brzmia³a odpowiedŸ.
– Zaczekaj na mnie, zaraz przyjdê.
– Czekam.
– To Borowiecki chce siê ze mn¹ widzieæ, pan go zna?
– Z widzenia tylko, bo przecie¿ ja nie bywam w tym wielkim œwiecie ³ódzkim, u tych roz-

maitych Bucholców, Mendelsohnów, Salemanów, Meyerów i innego robactwa. Znam ich
wszystkich, z widzenia tych m³odych, a starszych od Michla, gdzie siê czasami schodzimy;
znaliœmy siê wszyscy co prawda lepiej, ale to by³o dawno, kiedy w £odzi panowa³a jeszcze
uczciwoœæ i nie by³o milionerów. To by³y takie czasy, o których wy, m³odzi, nie macie pojê-
cia. Ja wtedy by³em z Geyerem starym najwiêksz¹ ³ódzk¹ firm¹. Pary, maszyn, elektryczno-
œci, weksli, tandety, plajt, podstêpnych po¿arów nikt nie zna³ nawet ze s³yszenia.

– A jednak to, co jest obecnie, przyjœæ musia³o.
– Ja wiem, ¿e musia³o, ¿e stary porz¹dek zawsze musi ust¹piæ nowemu miejsca, zreszt¹,

po co to mówiæ o tym – machn¹³ rêk¹ i zacz¹³ przegl¹daæ weksle.
Z³oœæ bezsilna zatrzês³a jego sercem tak gwa³townie, ¿e brak³o mu g³osu, milcza³ dosyæ

d³ugo, podpisawszy weksle.
– Panu siê œpieszy?
– Istotnie, pozostaje mi tylko raz jeszcze z ca³ej duszy podziêkowaæ panu za pomoc.
– Szkoda czasu! Mnie tylko ¿al jednego, ¿eœ pan nie by³ przed piêædziesiêciu laty w £o-

dzi, pan wtedy powinien by³ mieæ fabrykê. Pan tak¿e nie pasuje do dzisiejszej £odzi, tutaj
uczciwi fabrykanci nie maj¹ co robiæ, panie Trawiñski.

Nie odpowiedzia³ mu na to pytanie, bo siê œpieszy³ do domu, obgadali tylko niektóre kwe-
stie dotycz¹ce terminów weksli i rozeszli siê.

Zaraz te¿ zaczê³y rozdzieraæ powietrze gwizdawki na skoñczenie roboty i fabryki gas³y
jedna po drugiej i ginê³y w nocy.

Baum po wyjœciu robotników poszed³ do domu, który sta³ w ogrodzie, przed pawilonami
fabrycznymi, z frontem od ulicy.

Przebra³ siê w swoim pokoju w jak¹œ lekk¹ marynarkê, w³o¿y³ haftowane pantofle na nogi,
przykry³ swoje bujne jeszcze siwe w³osy ma³¹ czapeczk¹ wyszywan¹ bia³ymi pacioreczkami
i poszed³ do sto³owego pokoju, w którym ju¿ nakrywano do kolacji.

Maks siedzia³ przy stole i pomaga³ siostrzenicom, które mu wisia³y u szyi, uk³adaæ domki
z drewnianych kwadratów.
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Dziewczynki œmia³y siê ustawicznie i jak ptaki œwiergota³y weso³o.
Matka siedzia³a w g³êbokim fotelu i robi³a poñczochê, mia³a lat ze szeœædziesi¹t, twarz

bardzo mi³¹ i schorowan¹, okulary srebrne na d³ugim nosie, siwe, g³adko przyczesane w³osy
nad niskim, wypuk³ym czo³em, maœlankowate oczy, blade usta, k³êbek bawe³ny w kieszeni
niebieskiego fartucha, z którego robi³a poñczochy, i wielk¹ s³odycz w g³osie i w uœmiechu;
liczy³a ci¹gle oczka, b³yska³a drutami i uœmiecha³a siê do syna i wnuczek, córki, która zajêta
by³a czytaniem, do frau Augusty, kuzynki, od niepamiêtnych lat zajmuj¹cej siê ca³ym ich
gospodarstwem, do dwóch kredensów stoj¹cych obok siebie, do pieca, do starej serwantki,
wype³nionej porcelanowymi pieskami, figurkami i talerzykami, do dwóch kotów burych frau
Augusty, które chodzi³y za ni¹ i mrucz¹c obciera³y siê ci¹gle grzbietami o suknie – uœmie-
cha³a siê zawsze i do wszystkiego, takim przyklejonym do ust oœlizg³ym uœmiechem trupów.

Ciep³y spokój starego mieszczañskiego domu panowa³ w mieszkaniu. Tak wszyscy byli
z¿yci ze sob¹ i dopasowani, ¿e porozumiewali siê spojrzeniami, przenikali siê nawzajem.

Stary troski swoje zostawia³ w kantorze, a do mieszkania zawsze przynosi³ spokojn¹,
uœmiechniêt¹ twarz, opowiada³ ¿onie o sprawach niektórych, czasem siê k³óci³ z Maksem,
pokpiwa³ regularnie co wieczór od lat dwudziestu z frau Augusty, bawi³ siê z wnuczkami,
których zawsze mia³ pod dostatkiem, bo wszystkie cztery córki dawno ju¿ by³y zamê¿ne,
czyta³ stale „Kölnische Zeitung” i jedn¹ z gazet polskich. S³ucha³ równie¿ stale co wieczór
jakiego sentymentalnego romansu z rozmaitych „Familienblatów”, którymi ¿y³a ¿ona i córki,
i tak spêdza³ wieczór.

Dzisiaj zaczyna³o siê tak samo; usiad³ przy stole i zacz¹³ kiwaæ na wnuka, który na wiel-
kim biegunowym koniu buja³ siê pod piecem.

– Jasiu, chodŸ do dziadzi, chodŸ!
– Zaraz przyjadê – wo³a³ ch³opak, pogania³ konia szpicrut¹, ok³ada³ mu boki piêtami, ale

¿e i tak koñ nie poœpiesza³, schodzi³ z niego, g³aska³ go po g³owie, oklepywa³ mu piersi i wo-
³a³: – Cieœka, cieœka s³ucha Jasia, Jasio jedzie do dziadzi, dziadzio da nam cukierków.

Obiecywa³ mu s³odko, popycha³ go gwa³townie naprzód i bohatersko wskakiwa³ na siod³o.
W ten sposób objecha³ ca³y pokój i przyjecha³ do dziadka.
– Prr! Herman, konia do stajni – wo³a³, ale dziadek zdj¹³ go z konia i posadzi³ sobie na

kolana.
Ch³opak zacz¹³ krzyczeæ i wydzieraæ siê do konia, którego zdradliwie zaraz uprowadzi³y

dziewczynki, ci¹gn¹c za rudy ogon na drug¹ stronê sto³u, do wuja Maksa, przy którym siê
czu³y wiêcej zabezpieczone od bato¿enia brata.

– Jasiu, co to jest? – wo³a³ Baum, wyjmuj¹c z kieszeni dziecinn¹ tr¹bkê i ukazuj¹c mu nad g³ow¹.
– Trlombka! Dziadziu, d¹æ Jasiowi trlombkê – prosi³ wyci¹gaj¹c r¹czki.
– Nie chcesz siedzieæ u dziadzi, nie kochasz dziadzi, to nie dam, dam Wandzi.
– Daj Jasiowi trlombkê, dziadziu. Jasio dziadzia kocha, Wandzia jest g³upia, nie kocha

dziadzi. Dziadziu, daæ Jasiowi trlombkê! – prosi³ ze ³zami, uklêkn¹³ na kolanach dziadka,
a nie mog¹c i tak dostaæ, zacz¹³ mu wchodziæ na ramiona, obejmowa³ go za szyjê, ca³owa³
po twarzy, b³aga³ coraz gorêcej, a nie spuszcza³ niebieskich rozp³omienionych oczek z tr¹bki.

Dziadek da³ mu wreszcie.
Ch³opak nie mia³ ju¿ czasu dziêkowaæ, zeskoczy³ na ziemiê, polecia³ odebraæ konia, przy

czym pobi³ dziewczynki, zaprowadzi³ go pod piec, okry³ œci¹gniêt¹ z matki ¿ó³t¹ jedwabn¹
chustk¹ i biega³ po pokoju tr¹bi¹c, co mia³ tylko si³.
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Dziewczynki z p³aczem przybieg³y do kolan dziadka.
– Wandzia ce, dziadziu.
– Janusi daæ!
Prosi³y rozp³akanymi g³osikami i zaczê³y siê wdrapywaæ na dziadkowe nogi.
Oswobodzi³ siê od nich prêdko i zacz¹³ uciekaæ przed nimi. Dziewczynki ju¿ wiedzia³y,

co to znaczy, wiêc zaczê³y goniæ ze wszystkich si³ i krzyczeæ na dziadka, który zastawia³ siê
krzes³ami, chowa³ za kredensy, i wci¹¿ wymyka³ siê im z r¹k, a¿ wreszcie pozwoli³ siê im
z³apaæ w jakimœ k¹cie, wzi¹³ je obie pod pachy i przyniós³ z powrotem do sto³u, a potem po-
zwoli³ siê zrewidowaæ i powyci¹gaæ z kieszeni lalki, jakie przyniós³ dla nich.

Radoœæ zapanowa³a niezmierna w gromadce, która skupi³a siê przy ma³ym stoliczku pod
oknem i ogl¹da³a szczegó³owo lalki, wydzieraj¹c je sobie z r¹k.

Dziadkowie bawili siê wybornie, tylko Berta zatka³a uszy i utonê³a w ksi¹¿ce, a Maks g³o-
œno gwizda³, ¿eby nie s³yszeæ tych dzikich wrzasków, by³ zreszt¹ z³y na ojca, czu³ bowiem
po jego rozmowie, ¿e musia³ znowu po¿yczyæ komu pieniêdzy lub zarêczyæ za kim, bo ile-
kroæ to siê sta³o, stary zawsze przynosi³ dzieciom lub wnuczkom, jak teraz, zabawki, unika³
Maksa i by³ bardzo s³odkim i serdecznym w obejœciu ze wszystkimi, bior¹c gor¹cy udzia³
w rozmowie ka¿dej; tym sposobem unika³ interpelacji synowskiej.

Dzisiaj by³o tak samo.
Przy kolacji rozmawia³ bezustannie, pousadza³ sam dzieci i najtroskliwiej ich pilnowa³,

wci¹¿ ¿artuj¹c z frau Augusty, która zawsze jednakowo odpowiada³a:
– Ja, ja, Herr Baum – uœmiechaj¹c siê bezmyœlnie d³ugimi, ¿ó³tymi i krzywymi zêbami.
– Gdzie¿ pan Józef? schowa³a go sobie pani do ogryzania na póŸniej?
– Pan Józefa zaraz przyjdzie – i nim swoje dwa nieodstêpne koty zd¹¿y³a utuliæ na obszer-

nym ³onie, pan Józef Jaskólski wszed³.
By³ to rodzaj praktykanta kantorowego, ch³opak zupe³nie biedny, którym siê Baum od lat

paru opiekowa³. Mia³ lat osiemnaœcie, wzrost ogromny, za du¿e nogi, za d³ugie rêce, g³owê
wielk¹ i ci¹gle rozczochran¹, twarz okr¹g³¹, wiecznie spocon¹ i w dodatku by³ bardzo nie-
œmia³ym i niezgrabnym, wci¹¿ zawadza³ sob¹ o wszystkie drzwi i sprzêty.

Wszed³ teraz dosyæ odwa¿nie, ale poczuwszy wszystkich oczy na sobie, zapl¹ta³ siê zaraz
przy uk³onie w chodnik, uderzy³ biodrem o róg kredensu, potr¹ci³ krzes³o Maksa i czerwony
jak burak, przera¿ony swymi nieszczêœciami usiad³ do kolacji.

Pomimo lat osiemnastu i skoñczenia szko³y rzemieœlniczej by³ naiwnym jak dziecko. By³
tak pokornym, ulegaj¹cym, dobrym, ¿e zdawa³ siê nieraz oczami przepraszaæ wszystkich, ¿e
oœmiela siê ¿yæ poœród nich. Maksa siê lêka³ bardzo, bo Maks kpi³ z niego ustawicznie, a te-
raz widz¹c, ¿e Józiowi przy jedzeniu wszystko z r¹k wylatuje, zacz¹³ siê œmiaæ i powiedzia³:

– Muszê ja pana odebraæ pani Auguœcie i wzi¹æ pod swoj¹ opiekê.
– Daj pokój, Maks, ju¿ on lepiej wyjdzie na naszej opiece.
– Robicie z niego mazgaja.
– A ty co byœ z niego chcia³ zrobiæ?
– Cz³owieka, mê¿czyznê.
– Prowadzi³byœ go do knajp, na hulanki, no i tak dalej. Fryc mi nieraz z obrzydzeniem

opowiada³ o waszym kawalerskim ¿yciu.
– Ha, ha, ha, wiesz, Berta, ¿e to jest pyszny witz. Fryc i obrzydzenie weso³ego ¿ycia! Ty

jesteœ znakomita, to ty niewiele znasz swojego mê¿a.
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– Maks, po co masz psuæ jej z³udzenia – szepn¹³ stary.
– Ma ojciec racjê, ale to mnie irytuje, ¿e byle ba³wan nablaguje przed ni¹, to ona tak zaraz

wierzy, ¿e gotowa siê daæ zabiæ za tê prawdê.
– Maks, nie zapominaj, ¿e mówisz o moim mê¿u.
– Niestety, my to z ojcem za bardzo czêsto musimy braæ pod uwagê, ¿e Fryc jest twoim

mê¿em, ¿e nale¿y do naszej rodziny, bo inaczej...
– To co? – zawo³a³a ze ³zami w oczach, gotowa rzuciæ siê w obronie mê¿a.
– To byœmy go wyrzucili za drzwi – mrukn¹³ gniewnie. – Chcia³aœ, to ci powiedzia³em,

mo¿esz teraz p³akaæ do woli, tylko pamiêtaj, ¿e zawsze po p³aczu bardzo brzydko wygl¹dasz,
oczy ci puchn¹ i nos siê czerwieni.

Berta istotnie rozp³aka³a siê g³oœno i wysz³a z pokoju.
Matka zaczê³a mu wyrzucaæ delikatnie jego brutalnoœæ.
– Niech mama da pokój, wiem, co robiê. Fryc jest zwyk³ym bydlêciem, które nie pilnuje

fabryki, tylko ci¹gle knajpuje, a przed Bert¹ gra rolê nieszczêœliwego, któremu siê nic nie
wiedzie, który siê zapracowywa dla ¿ony i dzieci, jakby ca³ego ich domu od pierwszego dnia
œlubu nie utrzymywa³ ojciec swoim kosztem.

– Cicho, Maks, po co to wyw³óczyæ!
– Po to, ¿e temu trzeba raz koniec po³o¿yæ, ¿e to jest zwyk³e kryminalne ³ajdactwo to

wieczne naci¹ganie ojca. My wszyscy robimy na to, ¿eby nasi szwagrowie mogli siê bawiæ.
Przerwa³, bo dzwonek zadŸwiêcza³ w przedpokoju, poszed³ otworzyæ i zaraz wprowadzi³

Borowieckiego.
Baum by³ nieco zak³opotany i sztywny, ale stara przyjê³a go z ca³¹ serdecznoœci¹ i zaraz

przedstawi³a Bercie, która przysz³a na odg³os dzwonka i ciekawie siê przygl¹da³a temu jedy-
nemu okazowi ³ódzkiego don¿uana, o którym tak wiele mówiono w mieœcie.

Zapraszano go serdecznie do herbaty, ale odmówi³.
– By³em u pañstwa Trawiñskich na kolacji, po drodze wpad³em do Maksa na chwilê tylko

z jakimœ interesem i muszê znowu iœæ – t³umaczy³ siê, ale usi¹œæ przy stole musia³, bo frau
Augusta z najpiêkniejszym uœmiechem podawa³a mu herbatê, Berta roz³zawionym jeszcze
g³osem prosi³a, aby pi³, stara z uœmiechem podsuwa³a jakieœ ciastka.

Przyj¹³ to wszystko, a ¿e by³ w doskona³ym humorze, wiêc wkrótce zapanowa³ nad wszyst-
kimi; rozmawia³ z matk¹ o wnuczkach, unosi³ siê przed Bert¹ nad piêknoœci¹ jej dzieci, które
mu przedstawiono, wys³awia³ przez piêæ minut ostatni¹ nowelê Heysego, jak¹ ujrza³ le¿¹c¹
na stole, frau Augusty porwa³ serce bawi¹c siê jej faworytami, które mrucz¹c ³azi³y mu po
ramionach i obciera³y siê o twarz, co go tak rozdra¿ni³o, ¿e mia³ ochotê uchwyciæ którego za
ogon i rozbiæ o piec, o Józiu nawet nie zapomnia³. By³ tak mi³ym, uprzejmym, eleganckim,
¿e w dwadzieœcia minut ju¿ wszyscy nim byli oczarowani, nawet stary, który go dobrze zna³
i nie bardzo lubi³, zacz¹³ braæ udzia³ w rozmowie.

Frau Augusta by³a tak nim zachwycona, ¿e wci¹¿ przynosi³a œwie¿e szklanki herbaty i co-
raz nowe wyjmowa³a z kredensu przysmaki, i coraz inny z¹b pokazywa³a w uœmiechu. Maks
tylko milcza³, ze z³oœliwym uœmiechem przypatruj¹c siê tej scenie. Wreszcie znudzony i wi-
dz¹c, ¿e i Karol ma równie¿ dosyæ, powsta³ i zabra³ go w g³¹b mieszkania.

Przy stole zapanowa³a cisza.
Dzieci siedzia³y przy dziadku i zaczyna³y studiowaæ zabawki. Józio zacz¹³ czytaæ g³oœno,

zwyk³ym codziennym zwyczajem. Matka robi³a poñczochê. Berta s³ucha³a i wybiega³a co
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chwila wzrokiem do tego pokoju, w którym by³ Maks z Karolem, bo przez pootwierane drzwi
widaæ ich by³o. Frau Augusta sprz¹ta³a cicho ze sto³u, g³adzi³a swoje kotki, czasem przysta-
wa³a i podnosz¹c do góry ma³e czarne oczy, które p³ywa³y w jej twarzy jak ziarnka pieprzu
w patelni przyrumienionego mas³a, wzdycha³a g³êboko.

– Dziadziu, lalkê noga nie boli? – pyta³y dziewczynki, rozrywaj¹c przy tych studiach lalki.
– Nie boli – odpowiada³ g³aszcz¹c jasne, kêdzierzawe g³ówki.
– Dziadziu, co trlombi w tej trlombie? – pyta³ ch³opak od czasu do czasu, a nie dostawszy

odpowiedzi, wierci³ z wielk¹ wpraw¹ i zami³owaniem patykiem w tr¹bce.
– Dziadziu, g³ówka lalkê nie boli? – pyta³y, rozbijaj¹c o pod³ogê.
– Lalka nie¿ywa. Wanda g³upia.
Dzieci umilk³y, tylko g³os Józia rozlega³ siê po pokoju, przerywany westchnieniami frau

Augusty i wykrzyknikami Berty, która, rozczulona powieœci¹, zaczê³a cicho p³akaæ i wzdy-
chaæ przeci¹gle.

– Dziwnie mi³a atmosfera panuje, dobrze tu u was – szepn¹³ Karol.
Wyci¹gn¹³ siê w fotelu i patrzy³ z przyjemnoœci¹ na ca³¹ rodzinê, siedz¹c¹ w sto³owym pokoju.
– Raz na rok to smakuje, ale nie czêœciej.
– I to wiele, mieæ jeden dzieñ w roku, w którym mo¿na zapomnieæ o interesach ca³ego

œwiata, o wszystkich k³opotach ¿ycia i czuæ siê otoczonym przez rodzinne szczêœcie.
– ¯enisz siê przecie¿, to tego szczêœcia bêdziesz móg³ u¿ywaæ a¿ do obrzydzenia.
– Wiesz, pojadê na kilka dni na wieœ, do domu.
– Do narzeczonej?
– To wszystko jedno, bo Anka mieszka u mojego ojca.
– Chcia³bym j¹ poznaæ.
– Zawiozê ciê tam kiedy na parê godzin choæby.
– Dlaczego na parê godzin?
– Bo tam d³u¿ej nie wytrzyma³byœ, umar³byœ z nudów. Ach, jak tam nudnie, szaro, pusto,

to nie masz pojêcia. Gdyby nie Anka, to dwóch godzin nie wytrzyma³bym pod tym dachem
ojców moich.

– A sam ojciec?
– Ojciec mój to zmumifikowana szlachetczyzna z czasów demokracji, to nawet demokrata

zajad³y, ale demokrata szlachecki, jak zreszt¹ ca³a nasza demokracja. Bardzo ciekawy typ –
zamilk³ i uœmiecha³ siê drwi¹co, ale w oczach mia³ wilgotne blaski rozrzewnienia, kocha³
bowiem ojca ca³¹ dusz¹.

– Kiedy¿ pojedziesz?
– Jak tylko Moryc przyjedzie, a nawet, jak tylko Knoll powróci, bo dzisiaj telegrafowano

po niego. Bucholc bardzo chory, dawna choroba serca odezwa³a siê, mia³ przy mnie tak strasz-
ny atak, ¿e ledwie go uratowano, co mu zreszt¹ nie przeszkodzi³o, powróciwszy do przytom-
noœci, nawymyœlaæ mi w taki mi³y sposób, ¿e musia³em wymówiæ miejsce.

– Tak spokojnie mówisz o tym? – wykrzykn¹³ Maks, widz¹c, ¿e Karol podniós³ siê i ogl¹-
da³ w³óczkowe, czerwono-¿ó³te patarafki81, na jakich sta³y lichtarze i lampy.

– Prêdzej czy póŸniej musia³bym to zrobiæ. Skorzysta³em tylko z doskona³ej okazji, bo mój
kontrakt koñczy siê dopiero w paŸdzierniku.

– Czyli mia³eœ sposobnoœæ na brutalstwa odpowiedzieæ oburzeniem z dodatkiem swojej
dymisji.
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Karol zacz¹³ siê œmiaæ, chodzi³ po pokoju i ogl¹da³ szeregi kredkowych portretów, wisz¹-
cych na œcianach.

– Ca³¹ m¹droœæ ¿ycia polega w³aœnie na tym, aby w porê siê oburzaæ, œmiaæ, bawiæ, gnie-
waæ, pracowaæ, ba! aby nawet w porê wycofaæ siê z interesów. Czyje to portrety?

– To nasza mena¿eria familijna. Rozumiem wartoœæ tego, co mówisz, ale nigdy nie potra-
fi³em siê uchwyciæ takiej chwili, nigdy nie mog³em siê przystosowaæ, zawsze mnie ponosi.

– „S¹d bez mi³osierdzia czyñcie temu, kto nie czyni³ mi³osierdzia.”
Czyta³ Karol g³oœno biblijny werset, wyszyty czerwonym jedwabiem na kanwie, oprawnej

w dêbowe ramy i zawieszonej pomiêdzy oknami.
– Ach, czytasz œwiête protestanckie maksymy. To starym niemieckim obyczajem wyszyto

i powieszono.
– A wiesz, to mi siê podoba, te biblijne wersety nadaj¹ oryginalny ton domowi.
– Masz racjê. By³ u nas Trawiñski.
– Wiem, bo w³aœnie od niego idê, stary twój mu pomóg³.
– Domyœli³em siê tego, bo nic ze mn¹ nie mówi³ i unika³ mojego wzroku. Nie wiesz, jak

wysoko?
– Dziesiêæ tysiêcy.
– Psiakrew! te niemieckie sentymentalizmy – zakl¹³ cicho.
– Pieni¹dz pewny – uspokaja³ go Karol, ogl¹daj¹c aksamitne meble, pokryte gipiurowymi

pokrowcami.
– Ja wiem, bo ten idiota Trawiñski nie umia³by zarobiæ dziesiêciu groszy nieuczciwie, ale

idzie mi o to, ¿e stary pomaga wszystkim, w których tylko wierzy, i wszyscy, ma siê rozu-
mieæ, go naci¹gaj¹. Fabryka ledwie dyszy, towarem gotowym tak zawalone wszystkie sk³ady,
¿e nie ma gdzie k³aœæ, sezon nie wiadomo jak pójdzie, a ten bawi siê w przyjacielsk¹ filan-
tropiê, ratuje innych.

– Prawda, bo Trawiñskiego uratowa³.
– Ale siebie gubi, mnie gubi.
– Pociesz siê, ¿e masz za ojca najuczciwszego w £odzi cz³owieka.
– Nie drwij, ju¿ ja bym wola³, ¿eby on by³ trochê m¹drzejszy.
– Zaczynasz mówiæ na sposób Welta.
– Ty myœlisz lepiej?
– Inaczej tylko; lepiej – gorzej, uczciwiej – nieuczciwiej, dialektyka, i nic wiêcej.
– Jak¿e ci siê wyda³a ta legendowa Trawiñska?
– Krótko, po sienkiewiczowsku j¹ okreœlê: bajeczna!
– Przesadzasz chyba, sk¹d by Trawiñski wzi¹³ tak¹!
– Nic nie przesadzam, jeœli dodam jeszcze, ¿e piêkna i dystyngowana; a sk¹d Trawiñskie-

go staæ na tak¹ ¿onê, to nie zapominaj, Maks, ¿e Trawiñski jest zupe³nie przystojny i bardzo
wykszta³cony cz³owiek. Nie patrz na niego jako na fabrykanta, któremu siê nic nie wiedzie,
ale jako na cz³owieka. Otó¿ on jako cz³owiek jest wyj¹tkowym okazem, wysubtelnionym
przez dawn¹ w rodzinie kulturê. Opowiada³ mi, ¿e ojciec jego, bardzo bogaty obywatel z Wo-
³ynia, zmusi³ go niejako do za³o¿enia fabryki. Staremu przewróci³ w g³owie wielki przemys³
i wydaje mu siê to obowi¹zkiem narodowym, aby szlachta sz³a wspó³zawodniczyæ z podlejsz¹
nacj¹ w pracy oko³o podŸwigniêcia tego przemys³u. Widzi nawet odrodzenie tej kasty w prze-
myœle. Trawiñski zaœ tak siê do tego nadaje, jak ty na przyk³ad do zatañczenia mazura, ale
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ojca us³ucha³, no i powoli stapia w swojej przêdzalni ojcowskie kapita³y, wyprzêdza mu lasy
i ziemiê. Widzi sam i czuje to doskonale, ¿e ta nasza ³ódzka „ziemia obiecana” musi siê staæ
dla niego ziemi¹ przeklêt¹, ale pomimo to walczy uparcie z niepowodzeniem i brakiem szczê-
œcia. Upar³ siê i chce przemóc.

– Czasem tacy wychodz¹ dobrze na swoim uporze. Ona wie o jego po³o¿eniu?
– Chyba nie, bo on z tego gatunku ludzi, co to gotowi umrzeæ w ofierze, byle siê do ich

najdro¿szych nie przedar³a ¿adna wieœæ przykra, ¿adna troska.
– Znaczy, ¿e kocha tê swoj¹ bajeczn¹.
– Tam jest coœ wiêcej ni¿ mi³oœæ, bo czeœæ prawie i wspólne uwielbienie, dosyæ wyraŸnie

czyta³em to z ich spojrzeñ.
– Dlaczegó¿ ona siê nigdzie nie pokazuje?
– Nie wiem. Nie masz pojêcia, co ta kobieta ma wdziêku w rozmowie, w ruchach, jak

cudownie miêkko podnosi g³owê.
– Gor¹co mówisz o niej.
– Domyœlnie g³upio siê uœmiechasz i na nic, bo ja siê w niej nie kocham ani nawet móg³-

bym kochaæ. Podoba mi siê tylko jako typ piêknej kobiety o bardzo uduchowionym wyrazie,
ale to nie mój typ, chocia¿ przy niej wszystkie nasze ³ódzkie piêknoœci to zwyk³y perkal przy
czystym jedwabiu.

– Ufarbuj go na swój kolor.
– Daj spokój z farbiarskimi dowcipami.
– Ju¿ idziesz? to razem pójdziemy.
– Ba, mam jeszcze interes na mieœcie.
– Czyli mam ciê nie krêpowaæ sob¹.
– Cudownieœ poj¹³. K³ania ci siê Kurowski, w sobotê bêdzie i zaprasza na zwyk³¹ kolacjê,

a tymczasem zapytuje listownie, czy gruby Szwab, to niby ty, nie schud³, a cienki ¯yd nie
uty³ – to do Moryca.

– On zawsze bawi siê w dowcipy. Bucholc wzi¹³ jego chemikalia?
– Ju¿ od miesi¹ca u¿ywamy.
– To on dobrze stanie, bo s³ysza³em, ¿e Kessler et Endelman zawarli z nim równie¿ umowê.
– Tak, pisa³ mi o tym. On ju¿ jest na najlepszej drodze do maj¹tku, ju¿ go robi nawet.
– Niechaj robi, i my go mieæ bêdziemy.
– Wierzysz w to, Maks?
– Po co ja mam wierzyæ, ja wiem, ¿e mieæ go bêdziemy, przecie¿ jest do zrobienia, co?
– O, jest, masz racjê, i zrobimy go. Ale, jeœli w domu zastaniesz Horna, bo mia³ przyjœæ

do mnie, to mu powiedz, ¿eby zaczeka³ koniecznie, bo najdalej za dwie godziny bêdê.
Obgadali jeszcze depeszê Moryca i Karol, po¿egnawszy wszystkich, wyszed³ razem z Jó-

ziem, który, uk³oniwszy mu siê zaraz przed domem, znikn¹³ w ciemnych uliczkach.
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X

Józio szed³ odwiedziæ rodziców, bo stale mieszka³ u Baumów.
Jaskólscy mieszkali daleko, za starym koœcio³em, w jakiejœ uliczce bez nazwy, która ty³a-

mi dotyka³a tej s³ynnej miejscowej rzeczki, s³u¿¹cej za rynsztok, odprowadzaj¹cy wszelkie
odp³ywy fabryk.

Uliczka podobna by³a do œmietnika, pe³nego odpadków wielkiego miasta.
Józio przesun¹³ siê œpiesznie i wszed³ do nie tynkowanego domu, który œwieci³ wszystki-

mi oknami od suteryn a¿ po strychy niby latarnia i wrza³ ca³y ludzkim rojem, jaki siê w nim
gnieŸdzi³.

W ciemnej sieni, przepe³nionej strasznymi zapachami i zaniesionej b³otem, namaca³ brud-
ne a¿ do lepkoœci porêcze i zbieg³ szybko do suteryn; d³ugi korytarz bez pod³ogi, zarzucony
œmieciami i sprzêtami gospodarskimi, pe³en równie¿ b³ota i wrzawy ludzkiej, i smrodów,
oœwietla³ ma³y kaganek kopc¹cy siê pod sufitem.

Przedar³ siê przez porozstawiane na drodze zawady i dotar³ do koñca korytarza.
Buchnê³o na niego gor¹ce, piwniczne powietrze, przesycone zgnilizn¹ i wilgoci¹, œcieka-

j¹c¹ rudymi pasami po wybielonych œcianach.
Gromada dzieci rzuci³a siê na jego przywitanie.
– Myœla³am, ¿e dzisiaj ju¿ nie przyjdziesz – szepnê³a wysoka, chuda, przygarbiona kobie-

ta, o zielonkowatej zapad³ej twarzy i wielkich czarnych oczach.
– SpóŸni³em siê, mamusiu, bo by³ u nas pan Borowiecki, dyrektor od Bucholca, i przez to

nie œmia³em wyjœæ prêdzej. Ojciec nie by³ jeszcze?
– Nie – odpowiedzia³a g³ucho i posz³a nalewaæ herbatê do kominka, odgrodzonego od izby

kawa³em materia³u zawieszonego na drutach.
Józio poszed³ za ni¹ za zas³onê i po³o¿y³ przyniesione ze sob¹ prowianty.
– Wzi¹³em dzisiaj od starego pieni¹dze za tydzieñ, mo¿e mama schowa.
Po³o¿y³ cztery ruble z kopiejkami; bra³ piêæ tygodniowo.
– Nic sobie nie zostawiasz?
– Mamusiu, mnie nie potrzeba na nic. ¯al mi tylko, ¿e nie mogê jeszcze zarobiæ tyle, ile

mamie potrzeba – mówi³ z prostot¹: jego nieœmia³oœæ gdzieœ zniknê³a zupe³nie.
Pokraja³ chleb na kawa³ki i chcia³ wróciæ do izby.
– Józiu, mój synu drogi, moje dziecko kochane – szepnê³a matka ³zawym g³osem i ³zy jak

groch posypa³y siê po jej wynêdznia³ych policzkach i spada³y na g³owê syna, któr¹ przyci-
ska³a do piersi.

Ch³opak uca³owa³ jej rêce i z rozweselon¹ twarz¹ powróci³ do reszty rodzeñstwa, które
siedzia³o na ziemi, pod ma³ym okratowanym okienkiem, wychodz¹cym na trotuar; by³o tego
czworo, w wieku od lat dwóch do dziesiêciu, bawi³y siê bardzo cicho, bo starszy od nich trzy-
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nastoletni ch³opiec le¿a³ na ³ó¿ku, chory na suchoty; ³ó¿ko by³o nieco odsuniête od œciany
z powodu wilgoci, jaka siê zs¹cza³a na poœciel.

– Antoœ! – pochyli³ siê nad poduszk¹ ku bladej, zielonawej twarzy, która z g³êbi kolorowej
poœcieli patrzy³a szklistymi nieruchomymi oczami z jakimœ tragicznym spokojem zamierania.

Chory nie odezwa³ siê, porusza³ tylko ustami i utkwi³ w nim szare, b³yszcz¹ce oczy, a po-
tem dotkn¹³ siê wychud³ymi palcami jego twarzy z pieszczotliwoœci¹ dziecinn¹ i uœmiech
blady, podobny do uœmiechu kwiatów wiêdn¹cych, przeœlizgn¹³ mu siê po sinawych ustach
i o¿ywi³ martwe spojrzenia.

Józio usiad³ przy nim, popoprawia³ mu poduszki, uczesa³ swoim grzebykiem rozrzucone,
pozlepiane i miêkkie jak jedwab jasne w³osy i znowu zapyta³:

– Antoœ, dobrze ci dzisiaj?
– Dobrze – wyszepta³ cicho i zacz¹³ mru¿yæ oczy potakuj¹co i uœmiechaæ siê.
– Nied³ugo wyzdrowiejesz!
Trzasn¹³ z zadowoleniem w palce. On swoim zdrowym, silnym organizmem nie odczuwa³

zupe³nie grozy tej choroby brata.
Antoœ bowiem umiera³ powoli na suchoty, jakie siê wywi¹za³y z silnej influenzy, a choro-

bie dopomaga³a nêdza, jaka ¿ar³a ca³¹ rodzinê od lat dwóch, to jest od czasu sprowadzenia
siê na bruk ³ódzki ze wsi; dobija³a go twarz matki, która codziennie by³a smutniejsza, dobija-
³o go m³odsze rodzeñstwo, które by³o coraz cichsze, i te wieczne klekotania warsztatów, co
prawie bez ustanku, dzieñ i noc, wstrz¹sa³y nad jego g³owami sufitem, ta wilgoæ, jaka œcie-
ka³a po œcianach, te wrzaski s¹siadów i bijatyki, jakie siê czêsto zrywa³y w s¹siednich sutery-
nach i na górze; a najwiêcej ta œwiadomoœæ, powiêkszaj¹ca siê z dniem ka¿dym, nêdzy ich
wszystkich.

Ch³opiec by³ bardzo rozwiniêtym, nieszczêœcia, jakie ich spotka³y, i ta choroba przewlek³a
rozwinê³y go jeszcze wiêcej. A przy tym by³a to natura cicha i marz¹ca.

– Józiu, jeszcze nie zielono na polach? – zapyta³ cicho.
– Nie, dopiero piêtnasty marzec dzisiaj.
– Szkoda – i oczy mu pociemnia³y ¿alem.
– Za miesi¹c bêdzie zielono i ty ju¿ bêdziesz zdrowy wtedy, to zbierzemy sobie kolegów

i pójdziemy na majówkê.
– Wy pójdziecie tylko sami i mama pójdzie, i ojciec, i Zoœka pójdzie, i Adaœ pójdzie, wszy-

scy pójd¹, wszyscy, a ja nie pójdê, nie – zacz¹³ trz¹œæ g³ow¹.
– Jak wszyscy, to przecie¿ i ty z nami.
– Nie, Józiu, bo mnie ju¿ nie bêdzie z wami – mówi³ wolno i zaczê³y mu piersi wznosiæ

siê ³zami, jakie chcia³ powstrzymaæ, ale nie móg³, bo siê pola³y jak wielkie per³y, a on patrza³
poprzez te ³zy w jak¹œ g³¹b przera¿aj¹c¹, usta zaczê³y mu drgaæ i wielki strach œmierci tak
nim zatrz¹s³, ¿e zerwa³ siê jakby do ucieczki. – Józiu, ja nie chcê umieraæ, nie chcê, Józiu! –
szepta³ i jakiœ straszny ¿al rozdziera³ mu serce.

Józio go ogarn¹³ rêkami i zas³oni³ sob¹, boj¹c siê, ¿eby matka tego nie spostrzeg³a, i zacz¹³
go pocieszaæ.

– Nie umrzesz, doktór wczoraj mówi³ mamie, ¿e najdalej w maju bêdziesz zdrowy zupe³-
nie. Nie p³acz, bo mama us³yszy – szepn¹³ mu ciszej.

Antoœ uspokoi³ siê nieco, otar³ szybko ³zy i d³ugo patrza³ na zas³onê, poza któr¹ by³a matka.
– Jak wyzdrowiejê, to pojadê do wuja Kazia na ca³e lato, prawda?
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– Mama ju¿ o tym nawet pisa³a do wuja.
– W czerwcu to akurat bêd¹ m³ode dzikie kaczki ju¿ w knotach82. Wiesz, mnie siê wczoraj

œni³o, ¿e jecha³em czó³nem po naszym stawie, a ty i pan Walicki strzelaliœcie do kaczek wod-
nych. Tak by³o ³adnie na wodzie! Potem by³em tylko sam i s³ysza³em najwyraŸniej, jak na
³¹kach klepali kosy. Chcia³bym widzieæ nasze ³¹ki.

– Zobaczysz je jeszcze.
– Ale kiedy one ju¿ nie nasze. Wiesz, dlaczego ja z tego bu³anka zlecia³em, co to mnie

ojciec tak wybi³ za to? Nie chcia³em wtenczas mówiæ, bo Maciek by³by dosta³ po ³bie, ale to
on winien, tak poprêgi spi¹³ luŸno, ¿e siod³o siê ze mn¹ przekrêci³o i dlatego musia³em zle-
cieæ. A na tatusiowym ogierku to ju¿ bym siê nie ba³ jeŸdziæ. Uwa¿asz, za³o¿y³bym mu kan-
tar ze œci¹gaczami, wzi¹³bym go krótko, ¿eby nie móg³ siê zedrzeæ do góry i nie stan¹³ dêbem
i dopiero go lekko szpicrut¹ pod brzuch, poszed³by, co?

– O, poszed³by, ale go nie œci¹gniesz, on twardy w pysku.
– Œci¹gnê, Józiu! O, wzi¹³bym go tak – zacz¹³ pokazywaæ rêkami, jak to on weŸmie za

lejce; œci¹gn¹³ brwi w tym wysi³ku, cmoka³ ustami i pochyla³ g³owê, jakby poddaj¹c siê ru-
chowi konia.

Czerwone plamy zabarwi³y mu policzki.
– Józiu, i my pojedziemy! – wo³a³y dzieci skupiaj¹c siê ko³o ³ó¿ka.
– Pojedziecie, ale powozem – odpowiada³ serio.
– Powozem, w œteli kaœtany – szczebiota³a dziewczynka, przyciskaj¹c do kolan Józia jasn¹

jak len g³ówkê, i niebieskimi oczkami, pe³nymi radoœci, wodzi³a po braciach.
– Heta! wio! – wykrzykiwa³ gruby ch³opak, pchaj¹c przed sob¹ krzese³ko i ok³adaj¹c je

jakimœ batem, zrobionym z troków fartucha matki.
– Pojedziesz, Hela, wszyscy pojad¹; i Ignaœ, i Boleœ, i Kazio.
– Mama nas ubierze i pojedziemy do koœcio³a, prawda, Józiu?
– Józiu, a ja wiem, co to koœció³! To ten dom, coœmy jechali do niego tak d³ugo za m³y-

nem i tam graj¹ organy buuum. buuum... a ludzie nosz¹ takie chustki z obrazkami na kijach
i tak œpiewaj¹: A! a! a! a! – zacz¹³ œpiewaæ naœladuj¹c te s³yszane koœcielne œpiewy; wzi¹³
miot³ê z k¹ta, powiesi³ na ni¹ Antosiow¹, zaplamion¹ krwi¹ chustkê i chodzi³ dooko³a sto³u
z wielk¹ powag¹.

– Zaczekaj, Bolciu, zrobimy koœció³ – wo³a³a starsza dziewczynka i zaraz wszystkie po-
okrywa³y sobie g³owy, czym kto mia³, pobra³y z komody ksi¹¿ki.

– A ja bêdê ksiêdzem – wykrzykn¹³ najstarszy z nich, dziewiêcioletni Ignaœ.
Okry³ siê fartuchem, w³o¿y³ na nos okulary matki, roz³o¿y³ ksi¹¿kê i zacz¹³ œpiewaæ cien-

kim g³osikiem:
– In saecula saeculorum...83 um...
– Amen!... – odpowiada³y dzieci chórem i œpiewa³y wci¹¿, obchodz¹c z wielk¹ powag¹ stó³

dooko³a.
Zatrzymywali siê na ka¿dym rogu, bo ksi¹dz przyklêka³, ¿egna³ ich; œpiewa³ kilka dŸwiêków

i szli dalej wydobywaj¹c z duszy te dŸwiêki pieœni, jakimi na wsi karmili siê od dzieciñstwa.
Jaskólska patrzy³a na nich w milczeniu.
I Antoœ nuci³ pó³g³osem, Józio spogl¹da³ na matkê, która ukradkiem obciera³a oczy, wspar-

³a siê na stoliku i utonê³a na chwilê w tej niedawnej przesz³oœci, która tak bardzo ¿y³a w ich
sercach.
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A Antoœ k³ad³ ca³¹ duszê w te przypomnienia.
Przesta³ œpiewaæ, bo straci³ poczucie rzeczywistoœci, przeniós³ siê dusz¹ do tej wsi uko-

chanej, za któr¹ umiera³ z têsknoty jak roœlina przesadzona na z³y grunt.
– Dzieci, do herbaty! – zawo³a³a po chwili matka.
Antoœ siê obudzi³ natychmiast i nie wiedzia³, gdzie jest, ogl¹da³ siê prawie ze zdumieniem

po izbie, po tych œcianach zielonych od wilgoci, na których gni³y razem z ca³¹ rodzin¹ por-
trety przodków w poczernia³ych ramach, uratowane z rozbicia, po tej strasznej rzeczywisto-
œci, i ³zy zaœwieci³y mu w oczach, le¿a³ niemy i patrzy³ martwo na szaro-rudawe krople
wilgoci b³yszcz¹ce na œcianie.

Józio wysun¹³ stó³ na œrodek i wkrótce ca³a rodzina go obsiad³a, dzieci rzuci³y siê chciwie
na chleb i herbatê, tylko Józio nie jad³, spogl¹da³ powa¿nym ojcowskim wzrokiem na te ja-
sne g³owy i na oczy, z niespokojnoœci¹ œledz¹c znikanie chleba, i na matkê, która z twarz¹
mêczennicy, pochylona, wynêdznia³a, przesuwa³a siê po izbie niby cieñ delikatny i obejmo-
wa³a wszystkich mocnym spojrzeniem mi³oœci bezgranicznej. Jej arystokratyczna twarz o ry-
sach bardzo delikatnych i wytwornych, napiêtnowana jakby stygmatem bólu zakrzep³ego,
najczêœciej zwraca³a siê do chorego.

Nikt nic nie mówi³ przy herbacie.
Nad g³owami bezustannie trzaska³y warsztaty tkackie i warcza³y g³ucho ko³owrotki, od

czego ca³y dom dr¿a³ ustawicznie, a chwilami wrzawa g³ucha przedziera³a siê z ulicy okien-
kiem i zalewa³a izbê albo odg³osy cz³api¹cych po b³ocie kroków lub chlapanie przeje¿d¿aj¹-
cych wozów i szczêk uprzê¿y.

Lampa, otoczona zielon¹ umbrelk¹, przyciemnione œwiat³o rozlewa³a na izbê i oœwietla³a
tylko g³owy dzieci.

Drzwi siê gwa³townie otworzy³y i wbieg³a m³oda dziewczyna, z ha³asem otupuj¹c nogi
z b³ota o próg.

Jaskólsk¹ uca³owa³a zamaszyœcie, wyœciska³a siê z dzieæmi, które siê do niej rzuci³y
z okrzykiem, poda³a rêkê Józiowi i pochyli³a siê nad chorym.

– Dobry wieczór, Antoœ, masz fio³ki! – zawo³a³a i odpi¹wszy od wydatnego gorsu bukie-
cik, rzuci³a mu na piersi.

– Dziêkujê. Dobrze, ¿eœ przysz³a, Zoœka, dziêkujê!
Chciwie wci¹ga³ w siebie delikatny zapach kwiatów.
– Prosto idziesz z domu?
– Nie, by³am u Szulcowej, gra³ na harmonii Felek, pos³ucha³am trochê i polecia³am do

Mani, a od niej wst¹pi³am do pañstwa po drodze.
– Mama zdrowa?
– Dziêkujê pani, bardzo zdrowa, bo siê wyk³óci³a tak z nami, ¿e ojciec poszed³ na piwo,

a ja uciek³am na ca³y wieczór. Wiesz, Józiu, ten twój m³ody Baum to bardzo przystojny
facet.

– Pozna³aœ go?
– Pokazywa³a mi go dzisiaj w po³udnie jedna grêplarka.
– Bardzo dobry cz³owiek – odpowiedzia³ gor¹co i patrzy³ na Zoœkê, która nie mog³a usie-

dzieæ na miejscu, wyrêczy³a Jaskólsk¹ w nalewaniu herbaty, poogl¹da³a ksi¹¿ki le¿¹ce na sta-
rej komodzie, podkrêci³a lampy, obejrza³a szyde³kow¹ serwetê, jak¹ by³a nakryta maszyna do
szycia, przyg³adzi³a dzieciom w³osy i krêci³a siê po izbie jak fryga.



129

Smutne i ponure jak grób mieszkanie nape³ni³a weselem m³odoœci bujnej i zdrowia, jakie
tryska³o z jej œniadej, bardzo ³adnej twarzyczki i czarnych bystrych oczów.

Mia³a w ruchach i w stanowczoœci, z jak¹ mówi³a, wiele mêskiego, by³ to wynik pracy
w fabryce i przebywania sta³ego z mê¿czyznami.

– Nie powinna pani nosiæ tej chustki na g³owie, to pani¹ szpeci.
– Zabawna jesteœ, Zosiu, z t¹ uwag¹.
– Ale, o! – trzasnê³a siê w biodro, poci¹gnê³a za nos bardzo zgrabny o maleñkich przeœlicznie wy-

krojonych nozdrzach i zaczê³a przepinaæ w³osy przed ma³ym zwierciade³kiem, wisz¹cym na œcianie.
– Ale ty jesteœ coraz ³adniejsza, moja Zosiu!
– Ba! Powiedzia³ mi to samo wczoraj m³ody Kessler, ten, co jest u nas w przêdzalni dy-

rektorem.
Rozeœmia³a siê swobodnie.
– Ciebie to cieszy?
– Mnie to wszystko jedno. Wszystkie facety mi to mówi¹, ale ja siê z tego œmiejê – wydê-

³a pogardliwie mocno czerwone usta, ale znaæ by³o po jaœniej¹cej zadowoleniem twarzy, ¿e
te uznania j¹ raduj¹.

Gada³a bezustannie, opowiadaj¹c ró¿ne szczegó³y o robotnicach z ich fabryki, o majstrach,
o dyrektorach; pomaga³a póŸniej Jaskólskiej porozbieraæ do snu dzieci, które siê mocno temu
opiera³y, bo wszystkie przepada³y za ni¹, tak je umia³a zaj¹æ i zabawiæ.

– Wie pani, sprzeda³am i te kapy szyde³kowe, i dwa kaftaniki. Pieni¹dze bêd¹ w sobotê,
po wyp³acie.

– Bóg ci zap³aæ, Zosiu!
– Co tam! Niech pani takich kaftanów zrobi wiêcej, tylko trochê ozdobniejszych, to ju¿ ja

je wtryniê naszym.
– Któ¿ kupi³ kapy?
– M³ody Kessler. Zobaczy³, ¿e w podwieczorek pokazywa³am w kantorze, zabra³ je do

domu i powiedzia³, ¿e matka kupi³a; nawet siê nie targowa³, to fajny facet! Antoœ, a pamiê-
tasz, jak¿eœmy w przesz³ym roku tañcowali na Mani?

– Pamiêtam – odpowiedzia³ ¿ywo.
– W tym roku ma fabryka wyprawiæ wszystkim majówkê, pojedziemy do Rudy. Ja tam, ¿eby

nawet mama na g³owie stawa³a, to muszê z ojcem pojechaæ. Józiu, graliœcie w niedzielê?
– Graliœmy, ale Adasia nie by³o, w domu by³?
– Co tam Adaœ, on ju¿ nie by³ w domu z miesi¹c, podobno ci¹gle przesiaduje u tych pañ

na Spacerowej, a to podobno s¹ jakieœ lafiryndy.
– Nie mów tak, Zosiu, ja znam dobrze pani¹ £apiñsk¹ i pani¹ Steck¹, to bardzo porz¹dne

kobiety, straci³y jak i my maj¹tek, a teraz ciê¿ko pracuj¹, jak wszyscy.
– Ja tam nie wiem, mama mówi³a, ale mama tak ³¿e czasami, a¿ siê kurzy, a na te panie

wci¹¿ wygaduje, mo¿e dlatego, ¿e Adam tam wci¹¿ przesiaduje.
Adam by³ to Malinowski, ten popielaty blondyn z zielonymi oczami, a Zoœki brat rodzony.
– Ojciec chodzi na nocn¹ robotê?
– A jak¿e, dyma od dziesi¹tej do szóstej rano.
– Wie mama – przerwa³ milczenie Józio. – Spotka³em dzisiaj w po³udnie na Piotrkowskiej

Stacha Wilczka, tego, co mi dawa³ korepetycje w szóstej klasie, syna organisty z Kurowa.
Pamiêta go mama? By³ u nas raz na wakacjach.
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– Có¿ on w £odzi robi?
– Nie wiem, mówi³, ¿e robi wszystko, s³u¿y w ekspedycji kolejowej, ale prowadzi przy

tym ró¿ne przedsiêbiorstwa: trzyma konie, którymi wozi wêgle ze stacji do fabryk, ma sk³ad
drzewa na Miko³ajewskiej i podobno otwiera w Warszawie sklep z resztkami z fabryk zgier-
skich. Namawia³ mnie, ¿ebym przyj¹³ miejsce w jego sk³adzie.

– Có¿eœ mu powiedzia³?
– Odmówi³em stanowczo, bo chocia¿ p³aci³by wiêcej, ale kto wie, jak on d³ugo mo¿e

potrwaæ.
– Dobrzeœ zrobi³, a przy tym byæ w zale¿noœci od jakiegoœ organiœciaka. Pamiêtam go do-

brze jeszcze z tych czasów, kiedy do nas przynosi³ op³atki na Bo¿e Narodzenie.
– Przystojny facet? – zapyta³a Zosia.
– O, przystojny i tak siê elegancko ubiera, jakby by³ co najmniej w³aœcicielem fabryki.
– K³ania³ siê mamie i powiedzia³, ¿e przyjdzie nas odwiedziæ.
– Mój Józiu, niechaj nie przychodzi lepiej, po co ma widzieæ jak i gdzie mieszkamy, nie,

nie, nie, sprawi³aby mi przykroœæ wielk¹ ta wizyta. Niech mu tam Pan Bóg dopomaga w inte-
resach, ale po co ma znaæ nasze po³o¿enie.

– Ale bo, widzi pani, taki to mo¿e siê czasem przydaæ.
– Moja Zosiu, ju¿ my od takich nie bêdziemy ¿¹daæ pomocy – przerwa³a jej dosyæ cierp-

ko, bo ca³a jej duma siê oburzy³a, aby braæ coœkolwiek od jakiegoœ ch³opaka, któremu w lep-
szych czasach sama pomaga³a dostaæ siê do gimnazjum, od syna jakiegoœ organisty, którego
siê przyjmowa³o w przedpokoju i obdarowywa³o ró¿nymi produktami.

Ta mo¿liwoœæ wyda³a siê potworna dla jej dumy rodowej.
– Ojciec idzie z doktorem – szepn¹³ Antoœ us³yszawszy g³osy w korytarzu.
Wszed³ istotnie Jaskólski, poprzedzany przez Wysockiego, o którym mówiono, ¿e ma

klientelê najliczniejsz¹ w £odzi, ale za to jest na utrzymaniu u w³asnej matki, bo leczy³ tylko
sam¹ nêdzê.

Pozdrowi³ wszystkich przyjaŸnie, zatrzymuj¹c d³u¿ej oczy na Zoœce, która wysunê³a siê
naprzód, aby byæ lepiej widzian¹, a potem wzi¹³ siê do egzaminowania chorego.

Zoœka pomaga³a mu tak gorliwie unosiæ Antosia, tak siê wci¹¿ krêci³a ko³o ³ó¿ka, ¿e znie-
cierpliwiony powiedzia³:

– Proszê nas samych zostawiæ.
Zirytowana posz³a za zas³onê, gdzie Jaskólski siedzia³ na pace od wêgli i prawie z p³aczem

usprawiedliwia³ siê przed ¿on¹.
– Jak honor kocham, pijany nie jestem. Spotka³em siê ze Stawskim, pamiêtasz go? Przyje-

cha³ do £odzi, sierota, bo i jego tak samo jak nas Szwaby wy³uska³y z maj¹tku. Poszliœmy do
Polskiego Hotelu, sp³akaliœmy siê nad nasz¹ dol¹, wypiliœmy po kieliszku i masz ca³¹ bibê
nasz¹, a póŸniej nastrêczy³em jednemu ¯ydowi konie do kupna i znowuœmy pili litkup84,
i wiêcej ju¿ nic. By³em u Szwarca, miejsce ju¿ zajête, ale podobno otwiera siê jakieœ miejsce
w magazynach kolejowych, jutro pójdê do dyrektora, mo¿e mi siê uda dostaæ.

– Jak zawsze ci siê udaje – szepnê³a cicho i z gorycz¹ i patrzy³a z niepokojem na Antosia
i doktora.

Jaskólski utkwi³ zaczerwienione oczy w lampce i milcza³. W jego obrzêk³ej twarzy
o sumiastych w¹sach jasnych tkwi³a rozpaczliwa bezradnoœæ i jakieœ tragiczne prawie nie-
do³êstwo.
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By³ istotnie typem niedo³êgi.
Przez niedo³êstwo straci³ swój i ¿ony maj¹tek, przez niedo³êstwo nie móg³ od dwóch lat

znaleŸæ miejsca, bo jeœli dosta³ jakie ze staraniem przyjació³, traci³ równie¿ przez niedo³ê-
stwo.

Mia³ wielk¹ rozmiêkczon¹ czu³oœæ, s³ab¹ nadzwyczaj g³owê, wytrwa³oœci ani za grosz,
p³aka³ z najmniejszego powodu, ¿y³ nadziej¹ spadków i zmiany na lepsze, a tymczasem szu-
ka³ miejsca, strêczy³ konie i rozpija³ siê powoli, tak¿e z niedo³êstwa, nie maj¹c si³y oprzeæ
siê sposobnoœciom, i pozwala³ rodzinie gin¹æ z nêdzy, bo sam nie potrafi³ temu zaradziæ,
a zreszt¹ nic nie umia³ i do niczego nie by³ zdolnym.

Ona, Jaskólska, zaczê³a szyæ kaftaniki, fartuchy, czepki i chodzi³a w niedzielê sprzedawaæ
na Stare Miasto; zaczê³a przyjmowaæ pranie od robotników, mieszkaj¹cych w tym domu, ale
zbrak³o jej si³; zaczê³a sto³owaæ tych¿e robotników, ale i to nie wystarcza³o; wiêc choæ wie-
dz¹c, ¿e nic nie umie, zaczê³a dawaæ lekcje dziewczynkom ró¿nych majstrów i oficjalistów
fabrycznych, lekcje jêzyków polskiego i francuskiego i gry na fortepianie.

Te wszystkie sposoby zarobkowania, ta praca wytê¿ona, po osiemnaœcie godzin dziennie,
dawa³a jej razem rubli dziesiêæ miesiêcznie.

Broni³a jednak wszystkich od g³odowej œmierci i obroni³a.
Zaczê³o siê ich po³o¿enie poprawiaæ od pewnego czasu, gdy Józio zarabiaæ pocz¹³ po

dwadzieœcia rubli miesiêcznie i oddawa³ matce co do grosza.
– Có¿, panie doktorze? – zapyta³a podchodz¹c do niego, gdy skoñczy³ konsultacjê.
– Bez zmiany. Lekarstwa dawaæ te same, a do mleka mo¿na dolewaæ koniaku.
Wyj¹³ z palta butelkê i pude³ko z proszkami.
– Wiêc jak¿e? – zapyta³a tak cicho, ¿e raczej siê domyœli³, ni¿ us³ysza³.
– Nic nie wiadomo. Tylko potrzeba go wys³aæ na wieœ, jak tylko zrobi siê ciep³o. Myœla-

³em o koloniach letnich, ale to nie dla niego. W ka¿dym razie dwoje starszych, mogê siê po-
staraæ, aby wys³ano z innymi, kilka tygodni na wsi zrobi im doskonale.

– Dziêkujê panu – szepta³a.
– No, zuchu, pojedziemy w lecie na trawê, co?
– Dobrze, panie doktorze.
– A lubisz czytaæ?
– Bardzo, tylko ¿e ju¿ wszystkie ksi¹¿ki, nawet stare kalendarze, przeczyta³em.
– Przyœlê ci jutro nowe ksi¹¿ki, ale co przeczytasz, musisz mi opowiedzieæ.
Antoœ œciska³ mu mocno rêkê nie mog¹c s³owa przemówiæ z radoœci.
– No, b¹dŸ zdrów, za parê dni znowu zajrzê do ciebie.
Pog³aska³ go dobrotliwie po spoconym i zimnym czole i zacz¹³ k³aœæ palto.
– Panie doktorze – szepn¹³ nieœmia³o. – One tak pachn¹, te fio³ki. Mój z³oty doktorze,

niech je pan weŸmie. Pan taki dobry dla mnie jak mama, jak Józio, niech pan weŸmie, mnie
da³a Zoœka, niech pan weŸmie – prosi³ cichutko i tak serdecznie, ¿e Wysocki z uœmiechem
rozrzewnienia fio³ki przypi¹³ do klapy palta.

Kiedy siê ¿egna³, Jaskólska chcia³a mu wsun¹æ w rêkê rubla. Odskoczy³ jak oparzony.
– Bez g³upstw, proszê pani – wykrzykn¹³ zirytowany.
– Ale¿ nie mogê wymagaæ, aby doktór poœwiêca³ tyle czasu i trudów... nie.
– Zreszt¹, ju¿ mi ma³y zap³aci³. Dobranoc pani.
Znikn¹³ w korytarzu z Jaskólskim, który go odprowadza³ przez zau³ki do Piotrkowskiej.
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– G³upie fanaberie szlacheckie – mrucza³ Wysocki biegn¹c tak szybko, ¿e Jaskólski nie
móg³ nad¹¿yæ.

– Nie ma doktór nic dla mnie? – zapyta³ nieœmia³o, równaj¹c siê z nim wreszcie.
– Miejsca s¹, tylko tam potrzeba robiæ.
– Wiêc ja pracowaæ nie chcê?
– Mo¿e pan i chcesz, tylko to nie wystarcza w £odzi, tu trzeba umieæ pracowaæ. Dlacze-

gó¿ pan nie siedzia³ u Weisblata? miejsce by³o niez³e.
– S³owo honoru, nie winienem nic. Dyrektor mnie przeœladowa³ tak, ¿e nie mog³em wy-

trzymaæ, obra¿ano mnie ci¹gle...
– Tych, co obra¿aj¹, bije siê po zêbach, a przede wszystkim nie daje siê powodów ani do

¿artów, ani do obraz. Musia³em siê wstydziæ za pana.
– Dlaczego, przecie¿ pracowa³em uczciwie.
– Wiem, ale musia³em wstydziæ siê pañskiego niedo³êstwa.
– Tak robi³em, jak umia³em i mog³em – szepn¹³ ze ³zami w g³osie.
– Nie p³acz no pan, u diab³a, nie facjenduje85 mi pan œlepego konia, wiêc wierzê na zwy-

k³e s³owo.
– S³owo honoru dajê, ale pan mnie obra¿a...
– Wiêc wracaj pan z Bogiem do domu, sam trafiê na Piotrkowsk¹.
– ¯egnam – rzuci³ krótko Jaskólski i zawróci³ do powrotu.
Wysockiemu wstyd by³o w³asnej brutalnoœci wzglêdem tego niedo³êgi, ale bo go tak iryto-

wa³, ¿e nie móg³ siê powstrzymaæ.
– Panie Jaskólski – zawo³a³ za odchodz¹cym.
– S³ucham pana.
– Mo¿e panu potrzeba pieniêdzy, kilka rubli mogê po¿yczyæ.
– A nie, s³owo honoru dajê, ¿e dziêkujê – broni³ siê s³abo i ju¿ zmiêk³, i zapomnia³ o obrazie.
– WeŸ pan, oddasz mi pan razem, jak ten spadek po ciotce odbierzesz.
Wsadzi³ mu w rêkê trzy ruble i poszed³.
Jaskólski ze ³zami ogl¹da³ pieni¹dze pod latarni¹, wzdycha³ i powlók³ siê do domu.
Wysocki przedosta³ siê na Piotrkowsk¹ i szed³ wolno w górê, pe³en g³êbokiego znêkania

t¹ nêdz¹, jak¹ codziennie widywa³.
Wlók³ zmêczonym, smutnym wzrokiem po mieœcie przycich³ym, po fabrykach, które ma-

jaczy³y w g³êbi dziedziñców jak czarne, œpi¹ce potwory, po nielicznych oœwietlonych oknach,
jakie patrzy³y w czarn¹ wilgotn¹ noc. Czu³ siê dziwnie zdenerwowanym i niespokojnym, mia³
duszê pe³n¹ lêku niewyt³umaczonego i tych niepokojów dziwnych, które bez przyczyn ze-
wnêtrznych przylatuj¹, obsiadaj¹ duszê i tak j¹ strasz¹, ¿e wtedy cz³owiek zdenerwowany
patrzy z obaw¹ na domy, czy siê nie wal¹ na niego, czeka i spodziewa siê jakich strasznych
wieœci, myœli o wszystkich nieszczêœciach, jakie ludzi spotykaj¹.

Wysocki by³ w podobnym nastroju.
Nie chcia³o mu siê iœæ do domu, nie chcia³o mu siê nawet wst¹piæ na gazety do cukierni,

obok której przechodzi³, obojêtnym mu by³o w tej chwili wszystko, bo zaczê³a mu siê w du-
szê w¿eraæ coraz silniej zmora niepokoju.

– G³upie ¿ycie prowadzê – myœla³. – Zupe³nie g³upie!
Przed teatrem spotka³ siê oko w oko z Mel¹, sz³a z Ró¿¹ z przedstawienia, powóz jecha³

za nimi.



133

Przywita³ siê dosyæ obojêtnie i chcia³ ¿egnaæ zarazem.
– Nie odprowadzisz nas?
– Nie chcia³em wam przeszkadzaæ.
– ChodŸ na herbatê, w domu musi ju¿ czekaæ Bernard.
Poszed³ w milczeniu, nie odzywa³ siê, bo nie chcia³o mu siê mówiæ nawet.
– Co tobie, Wysocki?
– Nic, prócz zwyk³ego zdenerwowania i jakiejœ ostrej apatii.
– Spotka³o ciê co z³ego?
– Nie, ale oczekujê na z³¹ wieœæ, a nigdy mnie jeszcze przeczucie nie zawiod³o.
– Mnie tak samo, ale wstydzi³am siê przyznawaæ – szepnê³a Mela.
– A przy tym by³em u nêdzarzy dzisiaj, na³yka³em siê tyle widoków niedoli ludzkiej, ¿e

siê upi³em.
Wstrz¹sn¹³ siê nerwowo.
– Jesteœ chory na litoœæ, jak mówi o tobie Bernard.
– Bernard – zawo³a³ mocniej – on ma sta³e delirium tremens86 opluwania wszystkiego, on

jest jak œlepy, który chce wmawiaæ we wszystkich, ¿e nic nie ma, poniewa¿ sam nie widzi.
– Co to za nêdzarze? mo¿e by im pomóc? – zapyta³a Mela.
Opowiedzia³ im po³o¿enie Jaskólskich i kilku innych rodzin robotniczych.
S³ucha³a ze wspó³czuciem, notuj¹c w pamiêci adresy.
– Dlaczego ludzie musz¹ siê tak mêczyæ? za co? – szepnê³a.
– Teraz ja siê spytam, co tobie, Mela? Masz ³zy w g³osie?
– Nie pytaj, nie chciej wiedzieæ nawet.
Pochyli³a g³owê na piersi.
Nie pyta³ siê, popatrzy³ siê na jej twarz i zapad³ znowu w zadumê.
Patrzy³ w puste, umilk³e ulice, upunktowane szeregami latarñ, na szeregi domów podob-

nych do skamienia³ych g³ów potworów, le¿¹cych obok siebie, które zdawa³y siê drgaæ szyba-
mi okien w œwietle ¿ó³tawym ulicy, jakby przez ciê¿ki i niespokojny sen.

– Co jej jest? – myœla³ ogarniaj¹c rozpalonym spojrzeniem jej g³owê i czu³, ¿e ten jej smu-
tek zaczyna go boleæ i nêkaæ.

– Nie bardzo musia³yœcie siê bawiæ w teatrze?
– Przeciwnie! Ale straszna jest potêga mi³oœci! – mówi³a Ró¿a, jakby wypowiadaj¹c dal-

szy ci¹g myœli. – Jak ta Safo cierpia³a! Wszystkie jej krzyki, b³agania, wszystkie jej boleœci
pamiêtam, mam je w sobie jeszcze. Przerazi³a mnie taka mi³oœæ, nie rozumiem jej, w¹tpiê
nawet, czy mo¿na tak bardzo czuæ, tak zupe³nie oddaæ siê mi³oœci, tak przepaœæ w niej.

– Mo¿na... mo¿na... – szepnê³a cicho Mela podnosz¹c oczy.
– PrzejdŸ na moj¹ stronê, Wysocki! Daj mi rêkê.
I gdy to zrobi³, wziê³a jego chud¹ rêkê i przy³o¿y³a do czo³a i twarzy rozpalonej.
– Czujesz, jak jestem zgor¹czkowana?
– Strasznie. Po có¿ chodziæ na takie denerwuj¹ce sztuki?
– Wiêc có¿ ja w koñcu robiæ bêdê! – wykrzyknê³a boleœnie i rozszerzonymi oczami zawi-

s³a na jego twarzy. – Ty mi nie dasz rady ¿adnej na nudê, a mnie siê ju¿ znudzi³y wszystkie
fiksy87, nudz¹ mnie przeja¿d¿ki po mieœcie, nudz¹ mnie wyjazdy za granicê, bo nie cierpiê
hotelowego ¿ycia, a teatr jeszcze mnie zajmuje czasem, bo zatarga nerwami, zdenerwuje, a lu-
biê, gdy mn¹ coœ zatarga do g³êbi.
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– Co jest Meli? – przerwa³, nie s³ysz¹c, co mówi³a.
– Zaraz siê dowiesz.
– Nie, nie, nie – zaprzeczy³a Mela, dos³yszawszy zapytanie i odpowiedŸ.
Weszli do oœwietlonego przedpokoju pa³acu Mendelsohna.
– Pan Endelman jest? – rzuci³a Ró¿a zapytanie lokajowi, razem z kapeluszem i d³ug¹ pe-

leryn¹.
– W myœliwskim pokoju i prosi, ¿eby tam jaœnie pañstwo przyszli.
– ChodŸmy do myœliwskiego, tam bêdzie cieplej ni¿ w moim buduarze, cieplej ni¿ tutaj –

mówi³a, prowadz¹c ich przez szereg pokojów, s³abo rozœwietlanych przez kandelabr szeœcio-
ramienny, jakim oœwietla³ drogê lokaj.

Pokój by³ Stanis³awa Mendelsohna, m³odszego syna Szai, a nazwa jego pochodzi³a od
dywanu ze skór tygrysich i takich¿e portier u drzwi i od mebli z rogów bawolich, obitych
skór¹ o d³ugim, popielatym w³osiu; masy broni wisia³y na œcianie dooko³a olbrzymiego ³ba
³osia z potê¿nymi ³opatkowatymi rogami.

– Czekam ca³¹ godzinê – odezwa³ siê Bernard, nie wstaj¹c nawet na powitanie; siedzia³
pod ³osiem i pi³ herbatê.

– Dlaczego nie przyszed³eœ po nas do teatru?
– Bo nigdy nie chodzê na szopki teatralne, przecie¿ o tym wiesz, to dobre dla was!
Skrzywi³ siê pogardliwie.
– Pozer! – szepnê³a Ró¿a lekcewa¿¹co.
Skupili siê przy stoliku, ale nikt nie mia³ ochoty mówiæ.
Lokaj porozstawia³ herbatê.
Cisza ciê¿ka i nudna rozla³a siê po gabinecie, trzeszcza³y tylko zapa³ki, bo Bernard co

chwila zapala³ papierosa, lub dochodzi³ g³uchy stuk bil bilardowych uderzaj¹cych o siebie.
– Kto gra?
– Stanis³aw z Kesslerem.
– Widzia³eœ siê z nimi?
– Znudzili mnie prêdko, a jeszcze prêdzej ograli. Mo¿e nareszcie zaczniecie mówiæ!
Nikt jednak nie zaczyna³.
Melê nurtowa³y jakieœ przykre myœli, patrzy³a smutnie na Ró¿ê i obciera³a co chwila za-

³zawione oczy.
– Mela, jesteœ brzydka dzisiaj. Kobiety p³aksiwe s¹ podobne do zmoczonych parasoli, za-

mkn¹æ je czy rozpi¹æ – zawsze kapi¹. Nie cierpiê ³ez babskich, bo s¹ albo fa³szywe, albo g³u-
pie. Tumani¹ lub p³yn¹ z powodów najb³ahszych.

– Daj spokój, Bernard, bo dzisiaj nawet twoje porównania przechodz¹ bez ¿adnego wra-
¿enia.

– Niechaj mówi, to jego specjalnoœæ.
– No i ty, Ró¿a, nie wygl¹dasz œwietnie. Masz tak¹ minê, jakby ciê kto w przedpokoju moc-

no wyœciska³ i wyca³owa³, jakby ten s³odki akt przerwano gwa³townie w najlepszym miejscu...
– Wcale nie jesteœ wytworny dzisiaj.
– Nie idzie mi o to zupe³nie.
– Wiêc po có¿ mówisz g³upstwa!
– Po to mówiê, ¿e usypiacie wszyscy, ¿e ty, Wysocki, wygl¹dasz jak ³ojówka, która kopci

na szabasowym stole i okapuje smêtkiem na urocze Sulamity.
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– Nie czujê siê tak dobrze na œwiecie jak ty.
– Masz racjê, mnie jest bardzo dobrze – zacz¹³ siê œmiaæ nerwowo i zapala³ papierosa rów-

noczeœnie.
– Znowu poza! – zawo³a³a, bo j¹ niecierpliwi³.
– Ró¿a! – wykrzykn¹³, podrywaj¹c siê jakby podciêty biczem. – Albo przyjmuj wszystko,

co mówiê, albo mnie wiêcej nie zobaczysz u siebie.
– Irytujesz siê, a ja nie chcia³am ciê obra¿aæ.
– Irytuj¹ mnie twoje definicje. Nazywasz mnie pozerem, a nie znasz mnie zupe³nie. Co

mo¿esz o mnie wiedzieæ, o moim ¿yciu; có¿ mog¹ wiedzieæ panny, które jeszcze nie wysz³y
z zakresu ga³ganów i nudy panieñskiej – o mê¿czyŸnie! nic, absolutnie nic prócz tego: jak
ubrany, jakie ma w³osy i oczy, w kim siê kocha, czy dobrze tañczy itp. Znasz moj¹ zewnêtrzn¹
garderobê, a chcesz definiowaæ mnie ca³ego. Wo³asz na mnie: „Pozer!” Dlaczego? ¯e rzu-
cam czasem paradoks o marnoœci ¿ycia, pracy i pieniêdzy. Gdyby to mówi³ Wysocki, uwie-
rzy³abyœ, bo on nic nie ma i musi ciê¿ko pracowaæ; ja zaœ pozujê, gdy na to wszystko plujê,
bo jak¿e by panna mog³a zrozumieæ, ¿e mówiê to na serio, ja, cz³owiek bogaty, akcjonariusz
fabryki „Kessler et Endelman”! Zupe³nie tak samo na Müllera mówisz „B³azen!” bo widzisz
go tylko, jak u ciebie wywraca kozio³ki, opowiada kawa³y i przygody mi³osne, jest zabaw-
nym, ale poza tym Müllerem b³aznuj¹cym jest jeszcze inny Müller, Müller, który myœli, uczy
siê, spostrzega, rozumuje – juœci ani on, ani ja nie przychodzimy do ciebie z naszymi rozu-
mowaniami, z naszym wewnêtrznym ja, nie mówimy ci, co nas gnêbi, gryzie lub zachwyca,
bo ty tego nie potrzebujesz; nudzisz siê i potrzebujesz siê nami bawiæ, wiêc istotnie stajemy
siê b³aznami dla was, bo siê nam podoba byæ czas jakiœ b³aznami i kozio³kowaæ w ró¿ny spo-
sób przed znudzonymi g¹skami ³ódzkimi! Ogl¹dacie nas jak towar na kontuarze, taksujecie
pod³ug tego, o ile wam bêdzie w nim do twarzy. A zreszt¹, mówiæ do kobiet rozumnie, to laæ
wodê w sito.

– Mo¿e jesteœmy g³upie, ale ty jesteœ zarozumia³y.
– A jeœli nie spostrzegamy tego, o co mnie obwiniasz, to twoja wina, to wasza wina, ¿e

nas traktujecie jak dzieci – zaczê³a Mela.
– Bo jesteœcie i zostaniecie dzieæmi – rzuci³ ostro i powsta³.
– Wiêc czemu masz pretensje, ¿e nie postêpuj¹ jak doroœli!
– Je¿eli siê gniewacie na mnie, to wychodzê, dobranoc! – Szed³ ku drzwiom.
– Zostañ, Bernard, proszê ciê – zawo³a³a Ró¿a zagradzaj¹c mu sob¹ wyjœcie.
Pozosta³, ale poszed³ do jednego z pokojów i siad³ przy fortepianie.
Ró¿a chodzi³a po pokoju wzburzona jego s³owami. Wysocki milcza³, s³owa Bernarda obi-

ja³y mu siê jak brzêczenie, którego nie stara³ siê rozeznaæ, patrzy³ na Melê, która po³o¿y³a
g³owê na stole i zapatrzy³a siê têpo przed siebie.

– Usi¹dŸ przy mnie – szepnê³a, czuj¹c jego gor¹ce spojrzenie.
– Co ci jest? – zapyta³, pochylony nad jej twarz¹.
G³os przyt³umiony zadrga³ takim miêkkim akcentem, ¿e zapali³ w jej duszy jak¹œ dziwnie

s³odk¹ radoœæ i obla³ jej twarz i d³onie p³omieniem.
Nie odezwa³a siê jednak, bo zabrak³o jej g³osu, a po tym chwilowym, rozkosznym wzru-

szeniu taka wielka ¿a³oœæ ni¹ zatrzês³a, ze ³zy b³yska³y w jej szarych oczach, po³o¿y³a twarz
na jego d³oni, trzymanej na stole, i ³zy d³ugo powstrzymywane posypa³y siê jak grube ziarna
i sp³ywa³y na jego rêkê rozpalonym potokiem.
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Tak go te ³zy rozrzewni³y, ¿e zacz¹³ bezwiednym prawie ruchem g³adziæ jej w³osy puszy-
ste i szepta³ cichym, przejêtym tkliwoœci¹ i wzruszonym g³osem jakieœ s³owa prawie bez
zwi¹zku.

Podsuwa³a g³owê coraz bli¿ej, bo ka¿de dotkniêcie jego rêki elektryzowa³o i przesyca³o
dziwn¹, nieopowiedzianie s³odk¹ rozkosz¹. Mia³a szalon¹ ochotê po³o¿yæ g³owê na jego pier-
siach, zarzuciæ mu rêce na szyjê, przycisn¹æ siê do niego i powiedzieæ wszystko, wszystko,
co j¹ drêczy³o.

Jej pe³na tkliwoœci dusza ³aknê³a takiej pieszczoty, jak ³aknê³a mi³oœci, z któr¹ siê ba³a
zdradzaæ przed nim w tej chwili, powstrzymana jedynie jakimœ odruchem kobiecej wstydli-
wej biernoœci. P³aka³a tak cicho, ¿e tylko p³yn¹ce ³zy i dr¿enie nerwowe bladych ust mówi³o
o jej stanie.

Patrzy³a na niego przez te ³zy, które mu rozmiêkcza³y duszê, a takim dziwnym przejmo-
wa³y go wzruszeniem, ¿e ba³ siê ulec pokusie uca³owania jej ust rozpalonych p³aczem. Nie
kocha³ jej bowiem, to, co czu³, nawet w tej chwili, by³o tylko wielkim wspó³czuciem dla cier-
pienia. Nie spostrzeg³ nawet jej mi³oœci do siebie, widzia³ przyjaŸñ, bo pragn¹³ przyjaŸni.

Bernard gra³ z coraz wiêksz¹ pasj¹, t³uk³ fortepian, rozbite, ha³aœliwe dŸwiêki jakiegoœ
szalonego scherza hucza³y w pustych pokojach i drga³y szalonym, drwi¹cym œmiechem, któ-
ry zdawa³ siê tarzaæ po dywanach.

Ró¿a chodzi³a po amfiladzie pokojów nie zwracaj¹c na nic uwagi, co chwila wynurza³a
siê z cieniów, przechodzi³a myœliwski pokój i ginê³a w dalszych, powracaj¹c wkrótce tym
swoim ciê¿kim, ko³ysz¹cym ruchem bioder.

Udawa³a zamyœlenie, a w istocie chcia³a daæ czas do porozumienia siê Meli z Wysockim
i niecierpliwi³o j¹ to, ¿e siedzieli przy sobie nieruchomie i w milczeniu. Chcia³a zobaczyæ,
jak bêd¹ sobie padaæ w ramiona z be³kotem mi³oœci na ustach, jak siê bêd¹ zjadaæ poca³un-
kami; tak sobie wszystko dobrze naprzód wyobra¿a³a i tak chciwie pragnê³a widzieæ podobn¹
scenê, ¿e co chwila odwraca³a siê spaceruj¹c, aby ich z³apaæ na tym ca³owaniu.

– Niedo³êga! – myœla³a ze z³oœci¹ i przystan¹wszy przed drzwiami, z ciemnoœci przypatry-
wa³a siê jego g³owie i twarzy.

– Ostryga! – mruknê³a niechêtnie i zwróci³a siê do Bernarda, który skoñczy³ graæ.
– Pierwsza! Dobranoc, Ró¿a, idê do domu.
– Idziemy razem – zawo³a³a Mela. – Jeœli chcesz, to ciê podwiozê, moje konie czekaj¹

przed bram¹.
Zwróci³a siê do Wysockiego, który jak senny zapina³ wci¹¿ rozpinaj¹ce siê guziki surduta.
– Mela, nie zapomnij, ¿e w sobotê urodziny Endelmanowej – zaczê³a Ró¿a na po¿e-

gnanie.
– Bratowa mnie dzisiaj prosi³a, aby wam przypomnieæ, ¿e jesteœcie z upragnieniem ocze-

kiwane.
– Wczoraj dosta³am zaproszenie, ale czy bêdê – nie wiem!
– PrzyjdŸcie koniecznie, zobaczycie masê osobliwoœci, bêdziemy wspólnie kpiæ z brato-

wej. Szykuje siê niespodzianka dla ³askawych goœci: koncert, nowy obraz i ta tajemnicza Tra-
wiñska.

– Bêdziemy, warto j¹ obejrzeæ.
Wysocki sprowadzi³ Melê do powozu.
– Nie wsi¹dziesz? – zapyta³a zdumiona, bo podawa³ rêkê na po¿egnanie.
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– Nie, daruje mi pani... Potrzebujê siê przejœæ... Jestem tak zdenerwowany – t³umaczy³ siê
dosyæ niewprawnie.

– A... to dobranoc panu! – powiedzia³a z naciskiem, dotkniêta jego odmow¹, ale nie zwa-
¿aj¹c na to, poca³owa³ j¹ w rêkê. ¯a³owa³a bardzo swej ostroœci i jeszcze z powozu odwróci-
³a siê do niego.

– PójdŸmy gdzie do knajpy – rzek³ Bernard.
– Nie, dziêkujê, nie jestem dzisiaj usposobiony.
– Pójdziemy do Château.
– Muszê zaraz iœæ do domu, matka na mnie czeka.
– Nie podoba mi siê takie gadanie, ty ca³y jesteœ dziwny od pewnego czasu, wygl¹dasz,

jakbyœ po³kn¹³ bakcyla mi³oœci.
– Nie, dajê ci s³owo honoru, ¿e siê nie kocham.
– Kochasz siê, tylko nie zdajesz sobie jeszcze z tego sprawy.
– To wiesz wiêcej ni¿ ja sam, a w kim¿e, jeœliœ ³askawy?
– W Meli.
Wysocki zacz¹³ siê œmiaæ dosyæ nieszczerze.
– Spud³owa³eœ rzetelnie.
– Nie, ja siê w tych sprawach nie mylê nigdy.
– Przypuœæmy, ale po co mi to mówisz? – zagadn¹³ dosyæ niechêtnie.
– Bo mi ciê ¿al, ¿e siê kochasz w ¯ydówce.
– Dlaczego? – zapyta³.
– Bo ¯ydówki s¹ dobre do flirtu, Polki do kochania, a Niemki do zak³adania obory zaro-

dowej. Ale ¯ydówka na ¿onê dla ciebie – nigdy, lepiej siê utop.
– A mo¿e ja ci przeszkadzam? B¹dŸmy szczerzy ze sob¹ – zawo³a³ porywczo Wysocki

przystaj¹c.
– Nie, s³owo honoru, ¿e nie. Co za myœl? – rozeœmia³ siê sucho. – Ostrzeg³em ciê tylko

z przyjaŸni, bo pomiêdzy wami s¹ za wielkie ró¿nice rasowe, aby je mog³a wyrównaæ nawet
najszaleñsza mi³oœæ. Nie psuj sobie rasy, nie ¿eñ siê z ¯ydówk¹ i b¹dŸ zdrów.

Wsiad³ w doro¿kê i pojecha³ do domu, a Wysocki szed³ znowu jak przed dwoma godzina-
mi Piotrkowsk¹, ale szed³ szybko i w zupe³nie innym usposobieniu.

S³owa Bernarda da³y mu wiele do myœlenia, zacz¹³ siê sam egzaminowaæ z uczuæ, jakie
w nim budzi³a Mela.
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XI

Mela zamknê³a siê w swoim pokoju i rozmyœla³a nad sob¹.
Le¿a³a z otwartymi oczami i ws³uchiwa³a siê w ciszê nocy i w te g³osy, jakie siê w niej

odzywaæ zaczyna³y, g³osy stanowczego protestu przeciw zamiarom ojca, bo wczoraj rano
przedstawi³ jej dosyæ stanowczo propozycjê ma³¿eñsk¹, zwyk³¹ handlow¹ ofertê od wielkiej
sosnowickiej firmy Wolfisz et Landau, która mia³a syna i pragnê³a go o¿eniæ z córk¹ firmy
Grünspan et Landsberger.

Oferta dla stron obu przedstawia³a siê korzystnie. M³ody Leopold Landau zgadza³ siê, jemu
by³o wszystko jedno, z kim siê o¿eni, byle ¿ona mia³a posag w gotówce i w po¿¹danej wyso-
koœci, pieni¹dze by³y mu potrzebne do za³o¿enia interesu na w³asn¹ rêkê, a ¿e Mela mia³a
taki posag i ¿e mu siê do tego bardzo podoba³a z fotografii, jak¹ mu w tajemnicy dostarczyli
swatowie, to gotów by³ siê o¿eniæ.

Czy go kocha³a, czy by³a m¹dra, czy g³upia, zdrowa lub chora, dobra lub z³oœnica – to mu
by³o ganz fiksatuar!88 – jak powiedzia³ poœrednikom.

Wczoraj przyjecha³ do £odzi, ¿eby siê przyjrzeæ tej swojej przysz³ej.
Papa podoba³ mu siê bardzo. Mela go olœni³a, a fabryka zrobi³a na nim wra¿enie œwietne-

go interesu, ale z tym ostatnim siê nie wygada³ przed starym, ale przeciwnie, ogl¹daj¹c, robi³
bardzo obojêtn¹ twarz i dosyæ pogardliwie przygl¹da³ siê gotowym ju¿ chustkom.

– £ódzkie! – szepta³, przymru¿aj¹c oczy.
– Nie b¹dŸ pan g³upi, to kurantny89 interes! – powiedzia³ porywczo Grünspan.
Leopold siê nie obra¿a³ o zbytni¹ szczeroœæ, w interesie nie ma gniewu, klepa³ papê po

³opatce i w najwiêkszej zgodzie powrócili na obiad.
Mela przemêczy³a siê przy stole i z nienawiœci¹ w sercu s³ucha³a sosnowickich komple-

mentów Landaua i zaraz, jak tylko mog³a, uciek³a do Ró¿y.
– Pó³ dnia zyska³am, a co jutro, co póŸniej? – myœla³a teraz le¿¹c w ciemnoœci i patrz¹c

na storê, przez któr¹ ksiê¿yc sia³ na pokój zielonawe œwiat³o, jakie dr¿¹cym py³em lœni³o
na jasnym dywanie i na ciemnym, majolikowym piecu. – Nie zmusz¹ mnie przecie¿, nie –
dodawa³a mocniej i ze wstrêtem myœla³a o Leopoldzie, o jego wiewiórczej twarzy; przej-
mowa³ j¹ wprost fizycznym obrzydzeniem jego g³os chrapliwy i wywiniête, zaœlinione
murzyñskie usta.

Przymyka³a oczy, ukrywaj¹c g³owê w poduszkach, aby siê pozbyæ tego przypomnienia.
Wzdryga³a siê nerwowo, jakby pod obrzydliwym dotkniêciem jego r¹k zimnych i spoconych,
które czu³a jeszcze; wytar³a odruchowo rêce o ko³drê i przygl¹da³a im siê d³ugo pod ten ksiê-
¿ycowy brzask jakby z obaw¹, czy te dotkniêcia nie pozostawi³y plugawego œladu.

Czu³a, ¿e kocha Wysockiego ca³¹ moc¹ duszy, ¿e w nim kocha ca³y ten œwiat, w jakim siê
wychowywa³a w Warszawie, œwiat tak zupe³nie odmienny od otaczaj¹cego.
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Wiedzia³a, ¿e nie pójdzie za Leopolda, ¿e potrafi siê oprzeæ wszelkim naleganiom ojca
i rodziny, i na tym postanowieniu wyczerpywa³a siê ca³a jej energia, a póŸniej ju¿ myœla³a tyl-
ko o Wysockim, nie pyta³a siê nawet, czy on j¹ kocha, za bardzo go sama kocha³a, ¿eby to
spostrzec lub przekonaæ siê o jego obojêtnoœci.

Nie powiedzia³a mu dzisiaj o swoich cierpieniach, bo by³ taki zdenerwowany i smutny,
a zreszt¹ czu³a siê dziwnie onieœmielon¹ wobec niego, jak dziecko, które obawia siê skar¿yæ
przed starszymi. Dotknê³o j¹ boleœnie, ¿e nie chcia³ z ni¹ jechaæ, ale ten jego mocny uœcisk
i poca³owanie rêki przejmowa³y j¹ rozkosznym dreszczem.

Le¿a³a d³ugie godziny nieruchomo i rozpamiêtywa³a ca³y okres ich znajomoœci i wieczór
dzisiejszy; wyprê¿a³a siê i wciska³a silniej g³owê w poduszkê, bo przypomnienie dotkniêcia
jego r¹k, to pog³askanie po w³osach przejmowa³y j¹ denerwuj¹cym, s³odkim dreszczem.

A póŸniej, gdy ju¿ szary œwit rozbiela³ coraz silniej wnêtrze pokoju, wydobywaj¹c na jawê
dnia kontury mebli i sprzêtów, myœla³a o znajomych doktorach, o ich powodzeniu.

Mia³a dwie kole¿anki, które wysz³y za doktorów i prowadzi³y dom otwarty wcale nie na
ni¿sz¹ stopê ni¿ niektóre z ¿on fabrykantów. To j¹ uspokoi³o zupe³nie i przepe³niona myœla-
mi, jak by to ona prowadzi³a taki dom, w którym zbiera³aby siê ca³a inteligencja ³ódzka –
zasnê³a.

Obudzi³a siê doœæ póŸno i z wielkim bólem g³owy.
Rodzina ca³a by³a zebrana przy drugim œniadaniu, gdy wesz³a do jadalnego.
Nakarmi³a najpierw babkê i nie zwracaj¹c uwagi na podniesiony g³os Zygmunta, który coœ

wykrzykiwa³, siad³a do sto³u.
Grünspan, jak zwykle, chodzi³ po pokoju ze spodkiem pe³nym herbaty, który podnosi³ do

ust obu rêkami; by³ wystrojony w aksamitny wiœniowy szlafrok, haftowany z³otem na ko³nie-
rzu i rêkawach, wyszywana równie¿ aksamitna czapeczka tkwi³a mu na czubku g³owy, twarz
mia³ bardzo rozjaœnion¹, herbatê chlipa³ g³oœno i w przerwach prêdko odpowiada³ Zygmun-
towi, który siê œpieszy³ z jedzeniem, bo odje¿d¿a³ do Warszawy.

Stara ciotka, prowadz¹ca gospodarstwo domowe, pakowa³a mu walizkê.
– Zygmunt, ja ci k³adê czyst¹ bielizne, ty potrzebujesz czyst¹ bielizne?
– Dobrze. Mówiê ojcu – rzek³ Zygmunt – ¿e nie ma co czekaæ, niech Grosman zaraz wy-

jedzie, on jest chory naprawdê. Ojciec siê z Regin¹ zajmie interesami.
– Co jest Albertowi? – zapyta³a Mela, która od po¿aru fabryki straci³a doñ dawn¹ ¿yczli-

woœæ.
– Ma feler w sercu, on siê bardzo zmartwi³ tym ogniem.
– To by³ du¿y fajer, ja siê sam ba³em – wyci¹gn¹³ spodek, aby Mela nala³a mu herbaty,

i dopiero zobaczy³ jej podkr¹¿one oczy i szar¹, jakby obrzêk³¹ twarz.
– Coœ taka blada dzisiaj, mo¿eœ chora? Nasz doktór zaraz bêdzie w domu familijnym u jed-

nego robotnika, to móg³by ciê obejrzeæ.
– Zdrowa jestem, nie mog³am tylko wcale spaæ.
– Kochana Mela, ja wiem, dlaczegoœ nie mog³a spaæ – wykrzykn¹³ uradowany i pog³adzi³

j¹ po twarzy pieszczotliwie. – Potrzebowa³aœ trochê myœleæ o nim, ja to rozumiem.
– O kim? – zapyta³a, ostro.
– O swoim przysz³ym. Ale, przysy³a przeze mnie uk³ony, bêdzie tutaj po po³udniu.
– Nie mam ¿adnego przysz³ego, a jak przyjdzie, to mo¿esz go sobie, Zygmunt, przyj¹æ.
– S³yszy ojciec, co ta g³upia mówi? – wykrzykn¹³ ze z³oœci¹.
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– Sza, Zygmunt, przed œlubem wszystkie panny tak mówi¹.
– Jak siê nazywa ten... pan? – zapyta³a pod wp³ywem jakiejœ nowej myœli.
– Ona nie pamiêta! co to za nowy kawa³?
– Zygmunt, ja do ciebie siê nie odzywam, to mo¿esz daæ mi zupe³ny spokój.
– Ale ja do ciebie mówiê, to mnie s³uchaæ powinnaœ! – wykrzykn¹³ rozpinaj¹c szybko

mundur, co robi³ zawsze w irytacji lub wzruszeniu.
– Sza... sza... dzieci. Ja ci powie, Mela, on siê nazywa Leopold Landau, on jest z Czêsto-

chowy, to jak chcesz, ¿eby siê nazywa³? W Sosnowicach maj¹ fabrykê. Wolfisz et Landau to
solidna firma, samo nazwisko ma wagê!

– Ale nie dla mnie! – odpowiedzia³a dobitnie.
– Zygmuœ! ja tobie k³adê letni mundur, ty potrzebujesz letni mundur, co?
– Niech ciotka w³o¿y! – zawo³a³ prêdko i sam zacz¹³ pomagaæ jej w pakowaniu, i wkrótce

po¿egnawszy siê z ojcem ju¿ od drzwi zawo³a³:
– Mela, przyjadê dopiero na twoje wesele. – Uœmiechn¹³ siê z³oœliwie i wyszed³.
Grünspan bez ceremonii zacz¹³ siê przy pomocy Franciszka ubieraæ, bo chocia¿ mia³ swój

pokój wspaniale urz¹dzony, ale nie móg³ siê do niego przyzwyczaiæ, wola³ zawsze pokój
brudniejszy i chocia¿by t³ok niŸli samotnoœæ. Mela milcza³a, a ciotka, ¿ó³ta, chuda, zgarbio-
na ¯ydówka w rudej peruce, rozdzielonej na œrodku g³owy bia³ym sznurkiem, z twarz¹ za-
pad³¹ i jakby zakurzon¹, o ciê¿kich, bezw³adnie opadaj¹cych powiekach, spod których tli³y
siê zaropia³e oczy, chodzi³a po pokoju ustawiaj¹c w kredensie szklanki i talerze od œniadania,
które zaraz my³a w wielkiej miednicy.

– Niech to sobie Franciszek weŸmie dla dzieci – mrucza³a zgarniaj¹c z talerzy na ceratê
kawa³ki chleba i ogryzione koœci.

– Dla psów jedzenie takie, a nie dla moich dzieci! – odpowiedzia³ hardo, nie krêpuj¹c siê
zupe³nie.

– Ty g³upi cham jesteœ, jeszcze mo¿na z tego ugotowaæ zupê.
– A niech pani da kucharce, to ugotuje.
– Cicho, nie piskuj, Franek? Daj mi wody do umycia.
I ju¿ prawie ubrany zacz¹³ siê myæ, z wielk¹ delikatnoœci¹ oblewaj¹c swoje oblicze wod¹,

ale natomiast parskaj¹c bardzo donoœnie.
– Co ty masz, Melu, przeciwko Leopoldowi Landau?
– Nic, bo go nie znam zupe³nie, przecie¿ widzia³am go po raz pierwszy.
– Po co wiêcej? Jak siê interes zrobi, to bêdziecie mieli czas poznaæ siê lepiej.
– Powiem jeszcze raz ojcu stanowczo, ¿e nie pójdê za niego!
– Co ty patrzysz jak mucha w mliku! – krzykn¹³ na Franciszka, który siê zaraz wyniós³

razem z ciotk¹. Wytar³ siê starannie, uczesa³, przypi¹³ wyk³adany ko³nierzyk do dosyæ brud-
nej koszuli, za³o¿y³ krawat, który mu j¹ przykry³ w zupe³noœci, powk³ada³ do kieszeni zega-
rek i szczoteczkê z grzebieniem, wyg³aska³ przed lustrem brodê, schowa³ pod kamizelkê
d³ugie bia³e sznurki, w³o¿y³ kapelusz, nadzia³ palto, wzi¹³ parasol pod pachê i wci¹gaj¹c cie-
p³e rêkawiczki zapyta³:

– Dlaczego nie chcesz iœæ za niego?
– Nie kocham go i jest mi wstrêtnym; a po drugie...
– Ha, ha! Kochana moja Mela ma ma³e rybki w g³owie.
– Byæ mo¿e, ale pomimo to nie pójdê za niego – zawo³a³a z wielk¹ stanowczoœci¹.
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– Mela! ja nic nie powiem, bo ja jestem bardzo liberalny ojciec. Ja móg³bym ci kazaæ, ja
móg³bym wszystko za³atwiæ bez ciebie, a ja tego nie robie, dlaczego? bo ja ciê kocham, Melu,
i daje ci czas do namys³u. Ty siê namyœlisz, ty jesteœ m¹dr¹ dziewczyn¹ i nie popsujesz takie-
go kurantnego interesu, ty bêdziesz, Mela, pierwsz¹ osob¹ na ca³e Sosnowice. Ja ci krótko
wyt³umaczê.

Ale Mela nie chcia³a s³uchaæ, odsunê³a gwa³townie krzes³o i wysz³a z pokoju.
– Te kobiety to zawsze maj¹ swoj¹ fanaberiê! – mrukn¹³ nic zra¿ony jej odmow¹ ani wyj-

œciem, dopi³ zimn¹ herbatê i wyszed³ na miasto.
Przez kilka dni nie by³o zupe³nie mowy o ma³¿eñstwie. Landau wyjecha³, a Mela ca³e pra-

wie dnie przesiadywa³a u Ró¿y, aby jak najrzadziej widywaæ siê z ojcem, który, spotkawszy
j¹ wypadkowo, uœmiecha³ siê pob³a¿liwie, g³aska³ po twarzy i pyta³:

– Mela, nie chcesz jeszcze Leopolda Landau?
Zwykle nie odpowiada³a, ale by³a zrozpaczona i zdenerwowana tym stanem. Nie wiedzia-

³a, co robiæ, na czym siê to wszystko skoñczy. Zaczê³o j¹ do tego trapiæ niepokoj¹ce pytanie,
czy Wysocki j¹ kocha? Pytanie to tkwi³o w jej mózgu jak ig³a i coraz bardziej k³u³o ciemny-
mi, bolesnymi w¹tpliwoœciami. By³y chwile, w których pomimo dosyæ rozwiniêtej dumy by-
³aby mu otwarcie wyzna³a swoj¹ mi³oœæ, aby tylko us³yszeæ to upragnione s³owo: kocham!
Ale Wysocki nie pokazywa³ siê u Ró¿y, spotka³a go raz tylko na ulicy, prowadz¹cego pod
ramiê matkê, uk³oni³ siê jej i musia³ objaœniaæ matce, komu siê k³ania, bo Mela poczu³a na
sobie jej wzrok badawczy. Wybra³a siê z Ró¿¹ do Endelmanów tylko dlatego, ¿e mia³a na-
dziejê spotkaæ tam Wysockiego. Tylko nadziejê, bo nie wiedzia³a, czy tam bywa.

Jecha³y przez miasto wolno, bo dzieñ by³ piêkny, ulice nieco obesch³y i roi³y siê t³umem
spaceruj¹cych, wyœwi¹tecznionych robotników, bo wypada³o w sobotê jakieœ uroczyœcie ob-
chodzone œwiêto. Szaja jecha³ z nimi na przednim siedzeniu i bardzo troskliwie okrywa³ im
nogi pledem.

– Ró¿a, ja mam ochotê siê przejechaæ, zgadnij gdzie? a jak zgadniesz, to ciê zabiorê.
Spojrza³a bezwiednie w b³êkitne niebo wisz¹ce nad miastem i zawo³a³a bez namys³u:
– Do W³och!
– Zgad³aœ, mo¿emy za parê dni jechaæ.
– Pojadê z tob¹, ale pod warunkiem, ¿e Mela z nami pojedzie.
– Niech jedzie, bêdzie nam weso³o w drodze.
– Dziêkujê ci, Ró¿a, ale sama wiesz, ¿e nie mogê, ojciec siê na to nie zgodzi.
– Jak to siê nie zgodzi? Jak ja chcê, to Grünspan siê nie zgodzi! Jutro bêdê u niego w tym

interesie i na drug¹ sobotê bêdziemy sobie ju¿ w¹chali kwiat pomarañczowy.
Ró¿a ju¿ zna³a W³ochy, by³a tam z bratem i z bratow¹, ale teraz chcia³a jechaæ, aby je po-

kazaæ przyjació³ce. Stary Mendelsohn zna³ je równie¿, ale bardzo pobie¿nie, bo mia³ maniê,
¿e gdy mrozy œcisnê³y ziemiê i œniegi zasypa³y ca³y kraj, budzi³a siê w nim g³ucha, niezmo-
¿ona têsknota za s³oñcem i ciep³em i dot¹d go nurtowa³a, a¿ kaza³ pakowaæ walizy, bra³ któ-
regoœ z synów i jecha³ poœpiesznie, bez odpoczynku do W³och, do Nizzy albo do Hiszpanii.
Ale najdalej po dwóch tygodniach by³ ju¿ z powrotem. Nie móg³ i nie umia³ ¿yæ bez tego
miasta; brakowa³o mu tych godzin szeœciu, jakie musia³ przesiedzieæ w kantorze codziennie,
brakowa³o mu turkotu maszyn, szalonego ruchu, wytê¿onego ¿ycia fabryki, brakowa³o mu
£odzi, wiêc zaledwie straci³ j¹ z oczów, powraca³ stêskniony. Przyci¹ga³a go, jak wielki ma-
gnes przyci¹ga opi³ki ¿elazne.
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– Papo! ale ja zaraz nie wrócê z tob¹?
– Dobrze, ja tak¿e chce d³u¿ej tam posiedzieæ, mnie ju¿ £ódŸ mêczy.
Zajechali przed dwupiêtrowy dom, dosyæ szczêœliwie udaj¹cy ciê¿ki pa³ac w stylu florenc-

kim, stoj¹cy w ogrodzie przy jednej z bocznych ulic i odgrodzony od niej ¿elazn¹ krat¹ po-
kryt¹ bluszczem, z którego œwieci³y z³ocone ostrza sztachet i niebieskie majolikowe wazony
ustawione na s³upach, ró¿owi¹c siê krzewami azalii kwitn¹cych, poustawianych tam specjal-
nie na dzisiejsz¹ uroczystoœæ u Endelmanów.

Fabryki towarzystwa akcyjnego Kessler et Endelman zamyka³y ogród czerwon¹ olbrzymi¹
œcian¹, b³yszcz¹c¹ w s³oñcu niezliczonymi oknami.

Stangret objecha³ klomb u³o¿ony z oran¿eryjnych kwiatów i krzewów i wjecha³ pod ko-
lumnowy podjazd, którego s³upy, objête bluszczem, dŸwiga³y na sobie terasê, obwiedzion¹
drewnian¹ balustrad¹, malowan¹ na marmur.

Z d³ugiego przedsionka, wy³o¿onego czerwonym dywanem, na œrodku którego sta³ wielki
klomb kwitn¹cych rododendronów, prowadzi³y na pierwsze piêtro szerokie schody, wy³o¿one
równie¿ czerwonym dywanem i ubrane podwójnym rzêdem obsypanych kwiatami azalii, któ-
re jak smugi œniegu odcina³y siê od œcian obitych adamaszkiem ciemnoczerwonym.

Elektrycznoœæ zalewa³a przedpokój i schody, skrz¹c siê w ogromnych zwierciad³ach przedpokoju.
Kilku lokajów czarno ubranych, ze z³otymi galonami na ko³nierzach kurtek, rozdziewa³o

wchodz¹cych.
– Ale tu bardzo ³adnie! – szepnê³a Mela id¹c po schodach z Ró¿¹.
– £adnie – odpowiedzia³ pogardliwie Szaja i skuba³ niedbale kwiaty, i rzuca³ je na dywan,

depcz¹c skrzypi¹cymi butami.
Endelman wyszed³ a¿ przed drzwi, wita³ ich z uniesieniem i ostentacyjnie wprowadzi³ do salonu.
– Pan prezes jest bardzo ³askaw, pan prezes, co? – koñczy³ zapytaniem nadstawiaj¹c ucha,

bo by³ g³uchym nieco.
– Chcia³em ciê zobaczyæ, Endelman, no, jak siê masz?
Poklepa³ go przyjacielsko po ³opatkach.
– Bardzo dziêkujê, ja siê mam dobrze i moja ¿ona te¿, co?
Gwar, jaki wrza³ w salonie, przycich³ z ich wejœciem, kilkadziesi¹t osób powsta³o na przy-

witanie bawe³nianego króla, który w d³ugiej czarnej kapocie, w d³ugich lakierowanych butach
odrzyna³ siê mocno od frakowych kostiumów zebranych.

Szed³, przez salon z bardzo ³askawym uœmiechem, niektórym podawa³ rêkê, niektórych
klepa³ po ramionach, kobietom kiwa³ g³ow¹ i przymru¿onymi oczami wodzi³ po salonie.

M³ody Kessler podsun¹³ mu fotel; opad³ na niego ciê¿ko i zaraz otoczy³a go ci¿ba ludzi.
– Pan prezes zmêczony? Mo¿e kieliszek szampañskiego, wybornej marki, co?
– Napijê siê – wyrzek³ uroczyœcie, przecieraj¹c kolorow¹ chustk¹ okulary i gdy je za³o¿y³,

zacz¹³ dopiero odpowiadaæ na liczne zapytania.
– Jak¿e zdrowie pana prezesa?
– Wróci³ pan prezes do dawnego apetytu?
– Kiedy prezes wyje¿d¿a do wód?
– Doskonale pan prezes wygl¹da!
– Dlaczego mia³bym Ÿle wygl¹daæ – odpowiedzia³ z uœmiechem i z pewnym lekcewa¿¹-

cym znu¿eniem s³ucha³ dalej chóru g³osów, a goni³ oczami za Ró¿¹, któr¹ otoczy³o kilka
m³odych kobiet jasno ubranych.
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Zgie³k, trochê ha³aœliwy, zacz¹³ siê zrywaæ z buduarów s¹siaduj¹cych z salonem i z sali
bufetowej, i z wielkiej grupy pañ i panien siedz¹cych w œrodku salonu.

Panowa³y dwa jêzyki: francuskim mówi³y prawie wszystkie ¯ydówki m³ode i stare z nie-
liczn¹ garœci¹ Polek; niemieckim pos³ugiwali siê ¯ydzi, Niemcy i Polacy.

Gdzieniegdzie tylko i po cichu brzmia³a polska mowa, któr¹ siê komunikowa³a grupa in-
¿ynierów, doktorów i innych specjalistów, doœæ wybitnych na to, aby byæ zaproszonymi do
Endelmanów, i doœæ niewielk¹ graj¹cych rolê wobec milionerów, aby zajmowaæ naczelne
miejsce w salonie.

Endelman powróci³ wkrótce, przed nim szed³ lokaj i na srebrnej tacy niós³ kieliszek,
srebrn¹ wanienkê i zamro¿on¹ butelkê szampañskiego.

Endelman podcina³ druty kapsla i gdy korek wyskoczy³, sam nalewa³ perl¹cy napój i po-
dawa³.

Mendelsohn pi³ wolno i smakowa³ ze znawstwem.
– Niez³e, dziêkujê ci, Endelman.
– Myœlê, jedenaœcie rubli butelka.
Kilkanaœcie krzese³, taburetów i niskich fotelików utworzy³o pó³kole, w œrodku którego

siedzia³ Szaja, jak król wœród dworzan i wasalów; surdut rozpi¹³, ¿e po³y opad³y na ziemiê
i ods³oni³y jedwabn¹ at³asow¹ kamizelkê, spod której zwiesza³y siê dwa bia³e sznurki, nogê
za³o¿y³ na nogê tak wysoko, ¿e szpic jego buta by³ na wysokoœci g³ów siedz¹cych, które za
ka¿dym jego s³owem pochyla³y siê pokornie, usta milk³y w pó³ wyrazu, gdy on mówi³,
a wszyscy œledzili ka¿dy b³ysk jego czarnych wielkich Ÿrenic. obwiedzionych zaczerwienio-
nymi powiekami, ka¿de poruszenie chudej, ¿ó³tej rêki o poobgryzanych paznokciach i pa³ko-
watych palcach, g³adzi³ d³ug¹ siw¹ brodê i krótko ostrzy¿one siwe w³osy, przez które ró¿owi³a
siê skóra g³owy.

Twarz mia³ koloru szafranu, bardzo chud¹ i nies³ychanie ruchliw¹, nos garbaty i tak wy-
d³u¿ony z powodu braku przednich zêbów, ¿e wisia³ mu nad ustami.

Mówi³ wolno, akcentuj¹c ka¿dy wyraz i marszcz¹c bia³e czo³o, zapadniête na skroniach,
bardzo wypuk³e i bardzo pomarszczone w grube zastygniête fa³dy.

Jego dwudziestu milionom sk³ada³y ho³d i czo³obitnoœæ nêdzne pojedyñcze miliony i nik-
czemne setki tysiêcy rubli; otaczali go zgodnym harmonijnym ko³em ¯ydzi, Niemcy i Pola-
cy; wobec jego potêgi, ci¹¿¹cej na wszystkich i hipnotyzuj¹cej najtrzeŸwiejszych, znika³y
rasowe antagonizmy, konkurencyjne nienawiœci, osobiste nieprzyjaŸnie – bo wobec tego
szczupaka wszyscy czuli siê kie³biami i czekali z niepokojem, rych³o zechce ich po³kn¹æ, jak
okreœla³ Dawid Halpern stosunek ma³ych fabrykantów do Szai, ale Szaja by³ dzisiaj w do-
brym humorze, nie chcia³ rozmawiaæ a interesach, a zacz¹³ ¿artowaæ z niektórych.

– Kipman, ty masz brzuch, jakbyœ tam schowa³ sztukê perkalu.
– Dlaczego ja mia³bym schowaæ sztukê perkalu w brzuch, ja jestem chory, ja zaraz muszê

jechaæ do Karlsbadu.
I tak sobie rozmawiali dalej milionerzy ³ódzcy, a salon wrza³ coraz silniejszym ¿yciem, bo

co chwila ktoœ przybywa³.
Endelmanowa robi³a honory domu z wielk¹ wpraw¹ i godnoœci¹, m¹¿ jej pomaga³ ener-

gicznie, bo co chwila s³ychaæ by³o jego przenikliwe: „co?”
Szum jedwabnych sukien, szept rozmów i zapachy perfum i kwiatów zape³nia³y z wolna

ten olbrzymi salon, jeden z najwspanialszych w £odzi.
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Towarzystwo dzieli³o siê wci¹¿ na grupy, które niknê³y prawie w ogromie salonu, w masie
mebli porozstawianych i w kilku bocznych buduarach.

Salon by³ naro¿nikowy z oknami na ogrody, poza którymi niby kije stercza³y kominy fabryk.
¯ó³te jedwabne story nie przepuszcza³y s³oñca do wnêtrza, rozsiewa³y z³otawy pó³mrok,

w którym niewyraŸnymi zarysami b³yszcza³y ze œcian ramy obrazów, br¹zowe ozdoby mebli
i lœni¹ca jedwabna materia, obci¹gaj¹ca œciany, pohaftowana w bladozielone ga³¹zki i kwiat-
ki, o bardzo delikatnym rysunku; bladozielone lamperie zarzucone z³otymi haftami kwiatów
trzyma³y niby w ramie œciany i stanowi³y otoczkê dla sufitu, na którym by³ rozpiêty rodzaj
plafonu, przeœliczne malowid³o przedstawiaj¹ce scenê a la Watteau: ³¹ka, strzêpiaste drzewa,
strumyk wij¹cy siê srebrn¹ wstêg¹ przez murawy pe³ne kwiatów, wœród których pas³y siê
baranki z niebieskimi wst¹¿eczkami na bia³ych runach karków, a gromada pasterzy i pasterek
w perukach, w krótkich kostiumach tañczy³a kadryla przy dŸwiêkach formingi90, na której
wygrywa³ ry¿y faun.

W naro¿niku salonu wznosi³a swoje br¹zowe kszta³ty wdziêczna Diana z Fontainebleau,
wœród ró¿ bia³ych i purpurowych, które delikatnymi pêdami piê³y siê na marmurowy postu-
ment i plami³y barwami popielatozielonawy ton br¹zu.

Na tym tle siedzia³ Mendelsohn i gromada fabrykantów.
Kilka garniturów w najczystszym stylu Ludwika XIV, bia³ych ze z³otem, z pokryciami

malowanymi lub haftowanymi w bladozielone barwy, sta³o pod œcianami, pod szeregiem ob-
razów, przewa¿nie bardzo cennych, bo Endelmanowie mieli ca³¹ galeriê zbieran¹ nie tyle ze
znawstwem, ile z namiêtnoœci¹; prócz tych mebli sta³o jeszcze dosyæ w innych stylach, by³o
pe³no stolików inkrustowanych, obijanych materiami, chiñskich fotelików ze z³oconego bam-
busu z wybiciami z jaskrawych jedwabiów, ¿ardinierek z³oconych, pe³nych kwiatów; na mar-
murowym stylowym kominku p³on¹³ wielki ogieñ i rzuca³ krwawo-z³oty brzask na kilka
m³odych panien, pomiêdzy którymi siedzia³y Ró¿a i Mela.

Endelmanowa, wspania³a w swojej toalecie z ciemnowiœniowego aksamitu, ubranej pod³ug
panuj¹cej mody imitacjami drogich kamieni przy gorsie bardzo wydatnym, zbli¿y³a siê do Ró¿y.

– Jeœli siê nie bawicie, to wam przyœlê Bernarda.
– Mo¿e ma pani kogo zabawniejszego.
– Znudzi³ ju¿ pani¹?
– Na co dzieñ dobry, ale przy dzisiejszej uroczystoœci wola³abym jak¹ zmianê.
– Przyprowadzê wam Kesslera albo Borowieckiego.
– Jest i pan Borowiecki? – zagadnê³a ciekawie, bo widzia³a przed chwil¹ Likiertow¹.
– Ca³a £ódŸ jest u nas! – powiedzia³a z zadowoleniem i na jej odwiniêtych ustach, podob-

nych do wydeptanych mocno stopni, wykwit³ uœmiech, z którym odesz³a wspania³ym, maje-
statycznym krokiem, w aureoli ufryzowanych szpakowatych w³osów, spiêtych brylantowymi
szpilkami; du¿a rozlana twarz o cienkim zgrabnym nosie i ma³ych czarnych oczkach mocno
podkreœlonych jaœnia³a dum¹.

Rozmawia³a ze wszystkimi, by³a wszêdzie, ale co pewien czas spogl¹da³a na wielkie szta-
lugi pokryte zas³on¹ i otoczone wieñcem laurowym, które sta³y pod jednym z okien, i na
wszystkie zapytania, co siê tam kryje, odpowiada³a tajemniczo:

– Niespodzianka! cud! Panie Endelman – wo³a³a podniesionym g³osem na mê¿a, który
œpiesznie przybiega³ na to wezwanie i z rêk¹ przy uchu s³ucha³ rozkazów ¿ony, i œpieszy³ je
natychmiast wykonywaæ.
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W bufecie, urz¹dzonym w jednym z bocznych pokojów, by³o kilkunastu wyfraczonych
mê¿czyzn, pomiêdzy którymi sta³ Borowiecki z Trawiñskim i ze starym Müllerem, który wiê-
cej czerwony ni¿ zwykle, gada³ g³oœno i pogardliwie plu³ na posadzkê, wymyœla³ na ¯ydów,
bo go podra¿ni³ przepych mieszkania Endelmanów i ich wielkopañskie maniery. Borowiecki
krêci³ w¹sy i uœmiecha³ siê têpo, a Trawiñski patrzy³ na ¿onê, która pierwszy raz dzisiaj wy-
stêpowa³a w £odzi na tak wielkim zebraniu, siedzia³a wpoœród gromady kobiet i gasi³a
wszystkie swoj¹ arystokratyczn¹ urod¹ i wykwintn¹ prostot¹ stroju.

Musia³a siê nudziæ wœród tego banalnego szczebiotu kobiet, bo odpowiada³a krótko i wo-
dzi³a oczami po obrazach i dzie³ach sztuki rozrzuconych po salonie; wa³ jedwabiów, koro-
nek, aksamitów, obrzucony mas¹ drogich kamieni, b³yszcz¹cy wszystkimi kolorami têczy,
ponad którymi wznosi³y siê jakby nasadzone g³ówki kobiet, tworzy³ dla niej wspania³¹ ramê,
z której jej bia³a suknia, zapiêta pod szyjê i œciœniêta w stanie z³otym paskiem, mocno wystê-
powa³a.

– Kto to ta œliczna kobieta? – zapyta³ Grosglik.
– Moja ¿ona, panie.
– A, to panu winszujê, to anio³, to cztery razy anio³ nie kobieta! – wykrzykn¹³ bankier

i zmusi³ Trawiñskiego, ¿e musia³ iœæ go przedstawiæ.
– Panie Borowiecki, pan wielu pañ nie zna? – pyta³ Bernard.
– A dosyæ, mo¿e pan mnie przedstawi?
– To moja dzisiejsza funkcja.
Wzi¹³ Borowieckiego pod ramiê i weszli do salonu, gdzie ju¿ jakiœ d³ugow³osy mistrz pró-

bowa³ fortepianu, przed chwil¹ wtoczonego z jednego z buduarów.
– Bêdzie i muzyka?
– Spytaj pan, czego nie bêdzie, na to ³atwiej odpowiem. Pan po raz pierwszy na przyjêciu

bratowej?
– Tak, jakoœ nigdy przedtem nie mog³em siê wybraæ.
– A, to pana ¿a³ujê.
– Dlaczego, ¿e wczeœniej nie by³em?
– Tak, bo mia³byœ pan te nudy ju¿ za sob¹ – drwi³ lekko Bernard.
– O, przeciwnie...
– Uwaga, zaczynamy! Milion okr¹g³y! – szepn¹³, przedstawiaj¹c go Müllerównie.
– O, my siê znamy dobrze! – zawo³a³a Mada z radoœci¹, wyci¹gaj¹c rêkê.
– Powiedzcie sobie, pañstwo, co przyjemnego, a ja wrócê za chwilê po pana.
– Ja ju¿ us³ysza³em przed chwil¹ – szepn¹³ Borowiecki, staj¹c przed ni¹.
– To siê liczy – zawo³a³a naiwnie.
– I liczy, i dobrze pamiêta.
– Ach, jaki pan dobry! – wykrzyknê³a i szybko urwa³a przys³aniaj¹c twarz wachlarzem.
Obrzuci³ j¹ spojrzeniem, pod którym rozczerwieni³a siê ca³a. Wygl¹da³a dzisiaj bardzo ³ad-

nie w ró¿owej jedwabnej sukni, upiêtej bia³ymi konwaliami; ¿ó³te jak marchew w³osy, spiête
w grecki wêze³, ods³ania³y bia³y kark, pokryty niby puszkiem z³otawym cêtkami piegów, któ-
re, gdy siê rumieni³a, zabiega³y krwi¹; z³ote obr¹czki rzês otaczaj¹ce jej b³êkitne porcelano-
we oczy, opad³y na Ÿrenice i nie œmia³y siê podnieœæ na niego.

– Bawi siê pani dobrze? – zapyta³ powa¿nie, aby j¹ wyprowadziæ z zak³opotania.
– Nie... tak... proszê, niech pan usi¹dzie przy mnie.
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– Mama jest tutaj?
– A, nie; mama nie lubi takich zebrañ, bo, widzi pan, mama siê musi krêpowaæ, a g³ównie

to mama nie chce z ¯ydówkami razem bywaæ – skoñczy³a cicho, uœmiechaj¹c siê za wachla-
rzem ze strusich piór.

– A pani?
– Mnie wszystko jedno, tylko ¿e siê ogromnie nudzi³am z pocz¹tku.
– A teraz?
– A teraz ju¿ nie. Jak tylko pana zobaczy³am, poczu³am siê swobodniejsz¹.
– Dziêkujê pani.
Uœmiechn¹³ siê.
– Czy powiedzia³am co niew³aœciwego? To ju¿ nic nie bêdê mówiæ ani ust nie otworzê.
– Przeciwko temu protestujê bardzo gor¹co i energicznie.
– A nie, nie bêdê mówiæ, bo co powiem, to albo g³upstwo, albo œmiesznoœæ.
– Ani jedno, ani drugie, s³ucham pani nie tylko uwa¿nie, ale i z przyjemnoœci¹ prawdziw¹.
– ChodŸmy dokoñczyæ pañszczyznê! – zawo³a³ Bernard powracaj¹c.
Borowiecki siê sk³oni³ i odeszli, przeprowadzani wzrokiem Mady, która nie œmia³a go pro-

siæ, aby powróci³ do niej.
– Dwieœcie tysiêcy w wysortowanych towarach albo w niepewnych wekslach – szepta³

znowu Bernard, przedstawiaj¹c go brzydkiej, czarnej prawie od piegów pannie, której g³owa,
twarz i chudy biust zasypane by³y pudrem i brylantami.

– Czy ma zêby w³asne – nie rêczê, ale za brylanty odpowiadam.
– Pan jesteœ nieporównanym ciceronem91.
– Znana rzecz w £odzi. Zaraz pana do ruin doprowadzê. Piêædziesi¹t tysiêcy bares geld

na stó³ – ale papa mo¿e siê raz jeszcze spaliæ, to posag siê skwadratuje!
Niem³oda, blada panna, o anemicznym spojrzeniu, zielonawej twarzy i sukni, uœmiechnê-

³a siê jakimœ bolesnawym uœmiechem, ods³aniaj¹c d³ugie rzadkie zêby i sine dzi¹s³a.
Borowiecki siê sk³oni³ i œpiesznie odszed³, bo niemi³e, wprost przykre wra¿enie zrobi³a na

nim ta zgaszona twarz, podobna do zatrzymanego zegaru ze starej zakurzonej i obt³uczonej
porcelany saskiej.

– Sto tysiêcy, kaprysów za dwieœcie, a rozumu za trzy grosze – szepta³ przedstawiaj¹c go
Feli, przyjació³ce Ró¿y, która ca³a by³a w ruchu, bo w³osy siê jej trzês³y, oczy biega³y, poru-
sza³a nogami, ramionami, ustami, brwiami i wybucha³a co chwila weso³ym dziecinnym œmie-
chem i by³a taka wdziêczna, uœmiechniêta, rozbawiona, tak przeœlicznie sk³ada³a r¹czki, takim
naiwnym g³osikiem szczebiota³a, tak siê s³odko wdziêczy³a, ¿e Borowiecki szepn¹³:

– Œliczne dziecko!
– Tak, tylko w tym œlicznym dziewcz¹tku siedzi przysz³a Mesalina!
Borowiecki nie móg³ zaprotestowaæ, bo siê zbli¿ali do Ró¿y.
– Ró¿a Mendelsohn! Nazwisko samo mówi: ile! ta druga, popielata, to Mela Grünspan,

posagu nie wymieniê w cyfrach, ale mogê pana objaœniæ, ¿e to najlepsza i najrozumniejsza
panna w £odzi – szepn¹³ i przedstawia³ go przyjació³kom, które ciekawie mu siê przygl¹da³y.

– Za chudy! – szepnê³a Ró¿a z tak¹ min¹, ¿e Mela nie mog³a siê powstrzymaæ od
œmiechu.

A Bernard przedstawi³ go jeszcze kilkunastu kobietom starym i m³odym i wszêdzie go
odpowiednio informowa³, a skoñczywszy pracê puœci³ wolno na œrodku salonu.
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Borowiecki stan¹³ przy œcianie i ciekawie siê przygl¹da³ zebranym. Na wprost niego by³y
drzwi os³oniête zielono-z³otymi portierami, prowadz¹ce do buduaru, w którym siedzia³a sa-
motnie Likiertowa i patrzy³a na niego, nie zauwa¿y³ na razie tego wzroku, bo go zajmowa³y
kolorowe grupy kobiet wœród mebli, kwiatów i zielonoœci, skrz¹ce siê drogimi kamieniami
jak wystawy sklepowe z³otników, i grupy czarnych fraków, porozrzucane na tle œcian i na tle
tego przepychu barw strojów kobiecych jak czarne brzydkie kraby na tle gobelinu. Kilka star-
szych pañ, uginaj¹cych siê prawie pod mas¹ koronek, z³ota i brylantów, siedzia³o obok niego
i rozmawia³o tak g³oœno, ¿e siê odsun¹³ nieco.

– Prawda, ¿e to wspania³e, mo¿na by z tego obraz namalowaæ – zagadnê³a przechodz¹ca
Endelmanowa poci¹gaj¹c go za sob¹.

– Nieporównane!
– Zabieram pana, bo ktoœ chce pana poznaæ, tylko uprzedzam, ¿e ten ktoœ bardzo piêkny

i bardzo niebezpieczny.
– Tym gorzej dla mnie – szepn¹³ tak skromnie, ¿e Endelmanowa rozeœmia³a siê i uderza-

j¹c go wachlarzem po rêku, szepnê³a s³odko:
– Z pana jest cz³owiek niebezpieczny.
– Dla samego siebie najbardziej – odpowiedzia³ zupe³nie serio i wszed³ za ni¹ do maleñ-

kiego, po chiñsku urz¹dzonego buduaru.
Przedstawi³a go s³ynnej piêknoœci ³ódzkiej, siedz¹cej niedbale na ¿ó³tej chiñskiej sofie,

z fili¿ank¹ herbaty w rêku.
– Musi mi pan wybaczyæ œmia³oœæ chocia¿by dla odwagi przyznania siê, ¿e dawno pra-

gnê³am poznaæ pana.
– Doprawdy, ale nie godzien jestem tego zaszczytu – mówi³ znu¿ony i znudzony, ogl¹da-

j¹c siê na salon, czy nie nadchodzi jaki wybawca.
– Mam jednak do pana pewien ¿al!
– Czy nie do zapomnienia? – zapyta³ z uœmiechem, œledz¹c jej ¿ywe ruchy.
– Z pewnoœci¹ zapomnê, jeœli pan oka¿e skruchê odpowiedni¹.
– Chocia¿ nie wiem za co, ¿a³ujê jednak szczerze.
– ¯al mój pochodzi st¹d, ¿e mi pan mê¿a oczarowa³.
– Czy narzeka³, ¿e bawi³ siê wtedy Ÿle z nami?
– Przeciwnie, dowodzi³ bowiem, ¿e pierwszy raz w ¿yciu bawi³ siê tak dobrze.
– Wiêc zamiast ¿alu powinna pani zap³aciæ mi wdziêcznoœci¹, i to podwójn¹.
– Dlaczego podwójn¹?
– ¯e siê bawi³ dobrze i swoj¹ obecnoœci¹ nie popsu³ pani przeja¿d¿ki do Pabianic – doda³

z naciskiem i bystro patrzy³ w jej oczy i brwi napiête niepokojem.
Rozeœmia³a siê sucho i zaczê³a poprawiaæ wspania³y naszyjnik z pere³, osadzonych w bry-

lanty, który otacza³ jej marmurow¹, przeœlicznie uformowan¹ szyjê. W tym ruchu rêkawicz-
ki, dochodz¹ce a¿ do ramion, zsunê³y siê nieco i ods³oni³y klasycznie piêkne rêce; oddycha³a
tak szybko, ¿e do po³owy tylko przys³oniête piersi wznosi³y siê i opada³y.

By³a istotnie bardzo piêkn¹, ale t¹ such¹, klasyczn¹, zimn¹ piêknoœci¹; szaro-stalowe bez
po³ysku oczy patrzy³y jak zamarzniêta szyba pod przyczernionymi mocno brwiami, patrzy³a
d³ugo na Karola i w koñcu szepnê³a:

– Dlaczego Lucy nie przysz³a?
I lekka ironia zamigota³a w jej oczach.
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– Nie wiem, bo nie wiem, kogo pani ma na myœli – rzek³ spokojnie na pozór.
– Pani Zukerowa.
– Nie wiedzia³em, ¿e pani Zuker ma takie imiê.
– Dawno siê pan z ni¹ widzia³?
– Muszê rozumieæ pytanie, abym móg³ na nie odpowiedzieæ.
– Ach, pan nie rozumie! – powiedzia³a przeci¹gle z uœmiechem i b³ysnê³a rzêdem wspa-

nia³ych zêbów spoza ma³ych bardzo i wyciêtych w ³uk amora ust.
– Pani mnie indaguje? – zapyta³ dosyæ porywczo, bo go irytowa³o jej spojrzenie i ta chêt-

ka udrêczania, jaka siê przewija³a w jej twarzy. Œci¹gnê³a brwi lekko i patrzy³a siê w niego
spojrzeniem Junony, do której by³a bardzo podobna.

– Nie, panie, ja pytam tylko o Lucy, o nasz¹ serdeczn¹ przyjació³kê, bo i ja j¹ kocham nie
mniej, mo¿e tylko trochê inaczej – doda³a ³agodnie.

– Muszê pani wierzyæ, ¿e pani Z. jest godn¹ kochania.
– I jest godn¹ niezapierania siê tej mi³oœci, panie Borowiecki. ¯yjemy ze sob¹ jak dwie

siostry i nie ukrywamy przed sob¹ nic – powiedzia³a z naciskiem.
– Wiêc? – zapyta³ st³umionym przez gniew g³osem, bo zala³a go z³oœæ, ¿e Lucy wypapla³a

przed t¹ klasyczn¹ lalk¹ ich tajemnice.
– Wiêc trzeba mi ufaæ i staraæ siê zas³u¿yæ na moj¹ przyjaŸñ, która nieraz mo¿e byæ bar-

dzo pomocna.
– Dobrze. Zaczynam od tej chwili.
Przesiad³ siê na sofê i poca³owa³ j¹ w obna¿one ramiê, bo by³a wygorsowan¹ pod pachy

i tylko paski naszywane drogimi kamieniami trzyma³y sukniê na ramionach.
– T¹ drog¹ nie idzie siê do wiernej, siostrzanej przyjaŸni? – szepnê³a, odsuwaj¹c siê nie-

co, z uœmiechem.
– Ale przyjaŸñ nie powinna mieæ tak cudownych ramion ani byæ tak piêkn¹.
– Ani nie powinna zdradzaæ takich gwa³townych, ludo¿erczych instynktów – powiedzia³a,

wstaj¹c i rozprostowuj¹c swoje rozwiniête doskonale kszta³ty, poprawi³a troskliwie kunsztow-
nie ufryzowane w wa³ki na skroniach blond w³osy i rzek³a widz¹c, ¿e i on podniós³ siê:

– Pan zostanie na chwilê, byliœmy ze sob¹ akurat tak d³ugo, ¿e mogê pana pos¹dziæ o mi-
³oœæ do mnie.

– Czy¿by siê pani gniewa³a za tak¹ mi³oœæ?
– A Lucy, panie Karolu! Dobrzem powiedzia³a, ¿e pan jest ludo¿erc¹.
– A raczej piêkno¿erc¹.
– Przyjmujê w czwartki, proszê przyjœæ trochê wczeœniej!...
– Zobaczymy siê jeszcze dzisiaj?
– Nie, bo ja zaraz wychodzê, opuœci³am chore dziecko dla pana...
– Szkoda, ¿e nie mogê wyraziæ swojej wdziêcznoœci tak, jak chcia³bym! – zawo³a³ z uœmie-

chem, ogarniaj¹c spojrzeniem jej gors wspania³y i szyjê.
Zakry³a siê wachlarzem, skinê³a mu g³ow¹ i posz³a, pokrywaj¹c uœmiechem pewne zak³o-

potanie.
– Panie Borowiecki, pani Trawiñska o pana siê dopomina! – zawo³a³ Bernard. – Gdzie¿

piêkna dyrektorowa?
– Posz³a siaæ oczami œmieræ i zniszczenie – odrzek³.
– Nudna baba!
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– Czy pan bywa na jej czwartkach?
– Có¿ bym tam robi³! Bywaj¹ tylko jej wielbiciele i kochankowie: przeszli, obecni i przy-

szli... Czekamy na pana!
Borowiecki czu³ siê tak znudzonym, ¿e zamiast iœæ do Trawiñskiej, chcia³ bokiem nie-

znacznie przesun¹æ siê do drzwi g³ównych i wyjœæ, ale przechodz¹c obok portier s¹siedniego
buduaru spotka³ siê oko w oko z Likiertow¹, swoj¹ dawn¹ mi³oœci¹.

Cofnê³a siê z powrotem, a on, ci¹gniêty nieprzeparcie jej spojrzeniem, poszed³ w œlad za ni¹.
Nie mówili ze sob¹ ju¿ od roku, rozeszli siê nagle, bez jednego s³owa wyjaœnieñ; spotyka-

li siê czasem na ulicy, w teatrze, witali siê z daleka, jak obcy sobie zupe³nie, a jednak czêsto
stawa³a przed nim jej twarz dumna i smutna, jak wyrzut cichy i bolesny.

Kilkakrotnie chcia³ mówiæ z ni¹, ale zawsze brak³o mu odwagi, bo go trapi³o to, ¿e nie
mia³ jej co powiedzieæ, nie kocha³ jej. A teraz to niespodziewane spotkanie oszo³omi³o i prze-
niknê³o bolesn¹ mêk¹.

– Dawno pana nie widzia³am – powiedzia³a spokojnie.
– Emma! Emma! – wyszepta³ bezwiednie, wpatruj¹c siê w jej blad¹ twarz.
– Proszê pañstwa, w tej chwili rozpoczyna siê koncert! – zawo³a³a Endelmanowa, obrzu-

caj¹c ich spojrzeniem.
Jako¿ zaraz rozleg³ siê akompaniament fortepianu i czysty, dŸwiêczny sopran zala³ melo-

di¹ piosenki salon.
Wrzawa umilk³a i wszystkich oczy utonê³y w œpiewaczce.
Ale oni nic nie s³yszeli prócz niespokojnego, trwo¿liwego bicia serc w³asnych.
Emma usiad³a na niskim, wspartym na smokach foteliku, os³oniêtym od kominka ekranem,

przez który z³oty brzask ognia przecieka³ i zabarwia³ ró¿em jej blad¹, o liliowym tonie twarz,
bardzo smutn¹ twarz starzej¹cej siê piêknoœci.

Borowiecki stan¹³ z boku i patrzy³ siê spod spuszczonych nieco powiek na jej twarz jesz-
cze bardzo piêkn¹, ale ju¿ poznaczon¹ pazurami czasu; na skroniach zapadniêtych rozwija³a
siê ca³a sieæ drobnych zmarszczek i zbiega³a pod oczami, pod królewskimi oczami, których
czarne Ÿrenice, otoczone b³êkitnawymi bia³kami, jak u dziecka, œwieci³y ostrym blaskiem
spod ciê¿kich, d³ugich powiek, porysowanych siatk¹ sinych i cienkich jak w³osy ¿y³ek.

Oczy by³y podkreœlone równie¿ sinymi plamami, które przebija³y siê spod delikatnej war-
stwy bielid³a.

Czo³o wysokie i bardzo piêkne by³o ods³oniête, bo mia³a czarne w³osy, przeœwiecaj¹ce
srebrnymi nitkami, zaczesane na uszy, w których wisia³y ogromne dwa brylanty.

Mocno purpurowe usta, bardzo wydatne, mia³y wyraz cierpienia, opuszcza³y siê k¹tami ku
silnie zarysowanym szczêkom. A w ca³ej twarzy i g³owie lekko pochylonej czuæ by³o znêka-
nie, jakie bywa po d³ugiej i bolesnej chorobie, bo nawet te jedynie m³ode usta wygl¹da³y jak
wiêdn¹cy kwiat granatu – i mia³a w swej twarzy jak¹œ cierpk¹, melancholijn¹ s³odycz kobiet
wyczerpanych mi³oœci¹.

Jej delikatne rysy, odbijaj¹ce natychmiast ka¿de uczucie, jakie przewija³o siê przez serce
i mózg, œci¹ga³y siê nerwowo i drga³y samymi odruchami wra¿eñ.

By³a ubrana w ciemnofioletow¹ sukniê, przybran¹ przy ods³oniêtym biuœcie mocno ¿ó³ty-
mi koronkami, naszywanymi rubinami i ametystami; figurê mia³a tak zgrabn¹ i wysmuk³¹, ¿e
mo¿na j¹ by³o wzi¹æ za m³od¹ dziewczynê, gdyby nie pewna sztywnoœæ pleców i opadniêcie
ramion.
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Siedzia³a, wachluj¹c siê lekko, nie patrzy³a na niego, nie patrzy³a na nikogo, chocia¿ jej
promienne spojrzenia obejmowa³y ca³y salon, bo czu³a jego oczy na swej twarzy i to spojrze-
nie, które pali³o, przenika³o jej rozgoryczone i smutne serce zarzewiem dziwnie pal¹cego
bólu.

Sta³ przy niej tak blisko, ¿e s³ysza³a jego oddech i skrzyp gorsu, gdy siê pochyla³, widzia³a
jego rêkê, któr¹ siê podpiera³ o ¿ardinierkê, mog³a podnieœæ oczy i nasycaæ siê tym tak bar-
dzo kochanym, tak bardzo wyczekiwanym, ale nie zrobi³a tego, siedzia³a nieporuszenie.

Wiedzia³, ¿e ona jest z tych kobiet, które raz tylko kochaj¹, ¿e to jedna z tych marzyciel-
skich bluszczowych dusz, spragnionych idealnego ¿ycia, g³uchych i œlepych na zwyk³¹ co-
dziennoœæ, a pe³nych namiêtnych ¿¹dz kochania i oddawania siê na wiecznoœæ ca³¹
ukochanemu, a równoczeœnie pe³nych dumy i poczucia w³asnej godnoœci.

To go w³aœnie irytowa³o najwiêcej, bo wola³ stosunek z kobietami pospolitymi, którym pod
wykwintn¹ zewnêtrznoœci¹ bij¹ zwyk³e serca samic lub sprzêtów gospodarskich. Takie nie
robi¹ tragedii z mi³ostki przelotnej, koñcz¹ j¹ na ³zach, na bezsennoœci, na drugim wreszcie
kochanku albo powracaj¹ do przerwanych chwilowo funkcji gospodarskich i zostaj¹ znowu
tym, czym by³y przedtem, tj.  n i c z y m.

– Co ja jej powiem? – myœla³ znowu.
– Bardzo ³adnie œpiewa, prawda?
Przerwa³a milczenie nie patrz¹c na niego.
– Tak, tak! – odpowiedzia³ prêdko, goni¹c wzrokiem œpiewaczkê, któr¹ po skoñczeniu

piosnki otoczy³ t³um mê¿czyzn i odprowadza³ do bufetu.
Fortepian zamilk³ i gwar z wiêksz¹ si³¹ ni¿ przedtem wion¹³ po salonie.
Lokaje roznosili lody, konfitury, ciastka, cukierki i szampañskie, które co chwila huka³o

korkami.
– Czy pan ju¿ puœci³ w ruch swoj¹ fabrykê?
– Nie jeszcze, dopiero ko³o jesieni to zrobiê – odpowiedzia³ zdumiony, bo by³ przygoto-

wany na inne zupe³nie pytanie.
Spojrzeli sobie w oczy, zajrzeli a¿ do g³êbi dusz.
Emma opuœci³a pierwsza, bo Ÿrenice jej zaszkli³y siê ³zami, i rzek³a cicho:
– Z ca³ej duszy ¿yczê panu szczêœcia we... wszystkim... a chyba... pan... wierzy... ¿e mu

szczerze... ¿yczê...
– Jak nikomu.
– I zawsze jednakowo... bez zmiany...
G³êboki ¿al zadrga³ w jej g³osie.
– Dziêkujê...
Pochyli³ g³owê.
– ¯egnam pana – powiedzia³a powstaj¹c, ale takim tonem, ¿e zadr¿a³ i pod wp³ywem ja-

kiejœ nag³ej obawy czy strachu zacz¹³ szeptaæ gor¹czkowo:
– Emma, nie odchodŸ tak! Muszê siê z tob¹ widzieæ, jeœli nie zapomnia³aœ o mnie zupe³-

nie, jeœli mnie nie masz za ostatniego nêdznika, to pozwól mi przyjœæ do siebie, muszê z tob¹
mówiæ, chcê ci powiedzieæ... odpowiedz mi chocia¿ s³ówko, b³agam ciê.

– Patrz¹ na nas! ¯egnam pana. Nie mam panu nic do powiedzenia, przesz³oœæ tak zamar³a
w moim sercu, ¿e jej ju¿ nie pamiêtam, a jeœli chwilami wspominam, to ze wstydem.

Powlek³a przyæmionym ³zami spojrzeniem po jego poblad³ej twarzy i odesz³a.
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Te ostatnie s³owa by³y nieprawd¹, ale w³o¿y³a w nie ca³¹ swoj¹ zemstê, której teraz, id¹c
wolno przez salon, tak bardzo ¿a³owa³a, ¿e mia³a nieprzepart¹ chêæ powrotu do niego i rzu-
cenia mu siê do nóg, b³agania o przebaczenie – ale nie powróci³a, sz³a wolno, uœmiechaj¹c
siê do znajomych i zamieniaj¹c s³owa i spojrzenia z nimi, a nie widz¹c prawie nikogo.

Przyjecha³a do Endelmanów umyœlnie dla Karola, zdecydowa³a siê na ten krok po d³ugich
miesi¹cach cierpieñ, po strasznych szamotaniach z têsknot¹ i z mi³oœci¹, które j¹ ca³¹ przepala³y.

Chcia³a go widzieæ i mówiæ z nim, bo na dnie jej dumnego serca, pod rumowiskami cier-
pieñ i zawodów, tli³ siê ostatni p³omyk nadziei, ¿e on j¹ kocha jeszcze, ¿e tylko jakieœ niewy-
t³umaczone przyczyny rozdzieli³y ich chwilowo, po których wyjaœnieniu i usuniêciu...

A teraz wraca³a jak grób, w którym ostatnie œlady ¿ycia zgni³y i rozpad³y siê w strzêpy,
pokryte wielk¹, martw¹ cichoœci¹ nocy wiecznej.

Borowiecki poszed³ pomiêdzy ludzi do bufetu, aby siê orzeŸwiæ, bo po³kn¹³ jej s³owa
ostatnie jak wilk po³ykaj¹cy zamro¿on¹ w t³uszczu sprê¿ynê, która teraz rozprê¿a³a siê z wol-
na i dar³a mu wnêtrznoœci ostrym, przenikliwym bólem.

By³by wszystko zniós³: i ³zy, i rozpacz, i wyrzuty, ale tej pogardy, jak¹ go spoliczkowa³a,
znieœæ nie móg³, a znieœæ musia³, bo Endelmanowa go zabra³a, aby mu pokazywaæ obrazy
i zbiory dzie³ sztuki, nagromadzone w kilku pokojach dosyæ bez³adnie, ale musia³a go zaraz
odst¹piæ Grosglikowi, który mia³ do niego jakiœ interes.

Po œpiewach towarzystwo znowu siê rozsypa³o.
Szaja, otoczony swoim dworem, przeniós³ siê do bufetu, a w salonie panowa³a teraz Tra-

wiñska, otoczona gronem m³odych kobiet, pomiêdzy którymi by³y Mela i Ró¿a.
Endelmanowa co chwila podchodzi³a do kogoœ i szepta³a tryumfuj¹co:
– Ca³a £ódŸ jest u nas dzisiaj! Prawda, ¿e siê dobrze bawi¹?
– Cudownie! – odpowiadano ziewaj¹c ukradkiem, bo siê istotnie nikt dobrze nie bawi³.
– Panie Endelman! – wo³a³a na mê¿a, œpiesznie podbiegaj¹cego krokiem baletowym, co

przy jego cienkich nó¿kach i du¿ym brzuchu robi³o œmieszne wra¿enie. – Panie Endelman,
do buduaru chiñskiego ka¿ pañ zanieœæ lodów!

– Zaraz ka¿ê zanieœæ lodów, co? – odpowiada³, os³aniaj¹c d³oni¹ ucho.
– I szampañskiego dla panów.
– Zaraz i szampañskiego dla panów.
– Prawda, ¿e siê dobrze bawi¹? – zapyta³a go po cichu.
– Co? Œlicznie, bardzo œlicznie, wypili prawie wszystko szampañskie.
Rozeszli siê, bo Endelman zagl¹da³ co chwila do bufetu, aby tam gospodarzyæ i z pewn¹

wynios³¹ przykroœci¹ stwierdzaæ, ¿e goœcie pomijali inne wina, a pili tylko szampañskie.
– Te chamy pij¹ szampañskie, jakby to by³o Münchenbier92, co? – szepn¹³ do Bernarda.
– Masz przecie¿ jeszcze dosyæ zapasów.
– Mam wino, ale oni nie maj¹ wychowania, ¿eby tak piæ, jakby to nic nie kosztowa³o!
– Paradny jesteœ, muszê to w £odzi opowiedzieæ.
– Co? no, nie b¹dŸ g³upi, Bernard.
Ale Bernard nie s³ucha³ i ze œmiechem opowiada³ Ró¿y, przy której usiad³.
– Panowie, damy siê nudz¹ same! – wo³a³ Endelman do m³odzie¿y zgromadzonej w bufe-

cie, aby j¹ odci¹gn¹æ od picia, nikt siê jednak nie ruszy³.
Bernard sam jeden bawi³ panie, siedzia³ na wprost Trawiñskiej i rozmawia³ z ni¹, wyrzu-

caj¹c co chwila takie zabawne paradoksy, ¿e czerwona g³owa Ró¿y pochyla³a siê a¿ ku kola-
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nom, ¿eby st³umiæ œmiech, a Trawiñska œmia³a siê swobodnie i z subtelnie pob³a¿liwym œmie-
chem z jego b³azeñstw, a szuka³a oczami mê¿a, który teraz rozmawia³ z Borowieckim pod
Dian¹ tak ¿ywo, ¿e g³osy ich chwilami s³ysza³a.

Reszta towarzystwa nudzi³a siê, jak mog³a.
Mada chodzi³a nieco senna i udawa³a, ¿e siê przygl¹da obrazom, a przysuwa³a siê coraz

bli¿ej do Borowieckiego.
Starsze panie drzema³y w fotelikach lub skupione po buduarach opowiada³y sobie nowiny,

m³odsze s³ucha³y rozmowy Trawiñskiej z Bernardem i spogl¹da³y ciê¿kim, ¿a³osnym wzro-
kiem w stronê bufetu, sk¹d hucza³y podniecane szampanem g³osy mê¿ów i ojców.

Z wolna nuda rozlewa³a siê po salonie.
Patrzano na siebie obojêtnie i jakby wrogo, jakby jedni drugim przypisuj¹c winê tego

wspólnego nudzenia siê.
Obejrzano stroje, otaksowano klejnoty, jakimi panie i panny by³y literalnie ob³adowane, ob-

gadano i salon, i gospodarzy, i przyjêcie, i samych siebie, a teraz nie by³o ju¿ co robiæ wiêcej.
Nic tutaj zebranych nie ³¹czy³o, nie mieli nic wspólnego, zebrali siê razem, bo pewien ton

³ódzkiego ¿ycia nakazywa³ bywaæ u Endelmanów, jak nakazywa³ zachwycaæ siê ich galeri¹
obrazów i ich zbiorami dzie³ sztuki, jak nakazywa³ czasem bywaæ w teatrze, jak równie¿ na-
kazywa³ od czasu do czasu daæ coœ na biednych, narzekaæ na brak ¿ycia towarzyskiego w £o-
dzi, wyje¿d¿aæ za granicê itd.

Naginali siê z trudem do pewnych form przyjêtych w œwiecie, a które by³y im obce i obojêtne.
W³aœnie prawie o tym samym rozmawia³ Bernard.
– Pan £odzi nie kocha? – przerwa³a mu Trawiñska, aby skróciæ zbyt d³ug¹ tyradê.
– Nie, ale ¿yæ bez niej nie móg³bym, bo nigdzie bardziej siê nie nudzi³em i nigdzie wiêcej

nie spostrzeg³em œmiesznoœci.
– A, pan siê zajmuje zbieraniem pewnych œmiesznoœci.
– Potêpi³a pani uœmiechem moj¹ zabawê.
– Niezupe³nie, rada bym us³yszeæ o celu tego zbierania.
– Myœla³em, ¿e pani bêdzie rada co us³yszeæ z mego zbioru.
– Omyli³ siê pan w przypuszczeniu, nie jestem ciekawa.
– Niczego? – zapyta³ trochê drwi¹co.
– Przynajmniej bliŸnich swoich.
– Jeœli ci s¹ nudni, ach, jak bardzo nudni! – szepnê³a Toni ¿a³oœnie.
– Nawet kobiety pani¹ nie obchodz¹?
– Obchodz¹ mnie tyle tylko, ile wszyscy ludzie.
– A gdybym chcia³ opowiedzieæ coœ bardzo ciekawego, na przyk³ad o pani dyrektorowej

Smoliñskiej, która w tej chwili wychodzi? – zapyta³ cicho.
– O nieobecnych, tak samo jak o umar³ych, nie mówiê nigdy.
– Mo¿e ma pani racjê, bo jedni i drudzy bywaj¹ nudni.
– A najbardziej ci pozuj¹cy na znudzonych – zawo³a³a z naciskiem Ró¿a, patrz¹c na niego

ironicznie.
– Dobrze. Mówmy o obrazach, czy to nie w³aœciwy temat dla pani? – zawo³a³ podra¿niony.
– To ju¿ lepiej o literaturze – podjê³a Toni gor¹co, która by³a s³ynn¹ zjadaczk¹ romansów.
– Pan czyta³ Bourgeta La Terre Promise? – zapyta³a nieœmia³o milcz¹ca ca³y czas ta zaku-

rzona, z twarz¹ podobn¹ do zatrzymanego zegara.
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– Nie czytujê literatury jarmarcznej; w dzieciñstwie czyta³em Historiê o Magielonie, Ró¿ê
z Tanenbergu i podobne arcydzie³a, to mi wystarcza na resztê ¿ywota.

– Za ostro pan s¹dzi Bourgeta – odezwa³a siê Mela.
– Byæ mo¿e, ¿e ostro, ale sprawiedliwie.
– Dziêkujê pani za poparcie – sk³oni³ g³owê przed Trawiñsk¹. – Czyta³em jak¹œ ksi¹¿-

kê tego niby wielkiego pisarza, niby psychologa, niby moralisty, czyta³em dosyæ pilnie,
bo zmusi³ mnie do tego rozg³os, jakim siê on cieszy u nas, no i wyda³ mi siê starcem lu-
bie¿nym, opowiadaj¹cym w tonie podnios³ym, a z cynicznym uœmieszkiem, szkaradne hi-
storyjki.

– Mo¿e zaczniemy teraz mówiæ o kobietach, czy to nie w³aœciwy temat dla panów? – za-
czê³a Trawiñska z³oœliwie.

– Ha, to mówmy o tak nazywanej p³ci piêknej, kiedy ju¿ nie mamy zabawniejszego
tematu.

Rozkrzy¿owa³ komicznie rêce, ale by³ z³y na Ninê.
– Ostro¿nie, bo pan nas obra¿aæ zaczyna.
– Anio³y ziemskie obra¿aæ siê nie powinny, ¿e jednak ja ma³o mogê mówiæ o anio³ach, bo

ten rodzaj niewiele jest znany w £odzi, odejdê i przyprowadzê kogoœ, który w tej specjalno-
œci jest au courant.

Powiedzia³ dosyæ twardo, podniós³ siê i zaraz przyprowadzi³ Kesslera, m³odego, chudego
Niemca, o ¿ó³tych w³osach, niebieskich wy³upiastych oczach i wielkich, mocno wysuniêtych
szczêkach, obroœniêtych równie¿ ¿ó³tym zarostem.

– Robert Kessler! – zarekomendowa³, posadzi³ na swoim miejscu i odszed³ do grupy mê¿-
czyzn, którzy pod przewodnictwem Endelmana ogl¹dali obrazy w d³ugim, stanowi¹cym w³a-
œciw¹ galeriê pokoju.

– Panie Grosglik, patrz pan na tê Madonnê, to jest z Drezna Madonna.
– Œliczny obraz! – mówi³ przeci¹gle stary Liberman i w³o¿ywszy rêce w kieszenie, wypi¹³

brzuch, pochyli³ g³owê na piersi i przypatrywa³ siê ramom obrazu.
– To jest obraz medalowany, patrz pan, tu stoi: „Médaille d’or”93, to jest obraz masiw

i kosztuje grube pieni¹dze, co?
– Ile? – rzek³ cicho Grosglik, g³adz¹c wskazuj¹cym palcem lewej rêki, na którym b³ysz-

cza³ krwawnik oprawny w z³oto, twarde czarne bokobrody, które mu oblepia³y okr¹g³¹ twarz
niby kotlety z kostk¹; w¹sy i brodê mia³ wygolone starannie.

Podnosi³ brodê tak wysoko, ¿e dwie fa³dy skóry na grubym czerwonym karku zakrywa³y
mu ko³nierzyk i czyni³y go podobnym do krótkiej wypasionej œwini, usi³uj¹cej daremnie œci¹-
gnaæ z p³ota wisz¹c¹ bieliznê; praw¹ rêkê trzyma³ w kieszeni bia³ej kamizelki.

– Ile? – powtórzy³ cicho, bo zawsze mówi³ cicho, i z wielk¹ powag¹ podniós³ brwi, które
ostrymi pó³kolami rysowa³y siê na jego wypuk³ym czole i stanowi³y mocny kontrast swoj¹
czarnoœci¹ z siwymi w³osami i ró¿ow¹ cer¹ twarzy.

– Nie pamiêtam, bo tym siê zajmuje mój sekretarz – odpowiedzia³ niedbale Endelman.
– Patrz pan na ten obraz rodzajowy, to ¿ywe prawie, to siê rusza.
– Bardzo ³adne farby! – mrukn¹³ któryœ.
– I jeszcze ³adniejszy kapita³, co?
– Ja, ja! same ramy do taki landszaft94 kosztuje drogo – mówi³ z powag¹ gruby Knaabe,

ze znawstwem stukaj¹c cygarniczk¹ br¹zowe ramy.
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– Przecie¿ pana staæ nawet i na z³ote, panie Knaabe; bo kogo staæ na kapelusz, tego musi
byæ staæ i na g³owê – zaœmia³ siê Grosglik, który zawsze prawie popiera³ swoje wywody po-
równaniami.

– To jest genialne powiedzenie, panie Grosglik – zawo³a³ Bernard t³umi¹c œmiech.
– Mnie staæ i na to – szepn¹³ skromnie bankier.
– Proszê panów, jeszcze jedna Madonna, to jest kopia z Cimabuego, ale lepsza od orygi-

na³u, ja panu dajê s³owo, ¿e lepsza, bo ona kosztuje ca³e tysi¹c rubli, co? – zawo³a³ zoba-
czywszy w¹tpi¹cy uœmiech na ustach bankiera.

– Zobaczymy, ja bardzo lubie Madonny. Ja swojej Mery kupi³em Murillowsk¹ Madonnê,
jej to sprawia przyjemnoœæ mieæ w swoim pokoju taki obraz, to czemu ja nie mia³em kupiæ?

Obejrzeli w ten sposób kilkadziesi¹t obrazów i stanêli przed wielkim mitologicznym ma-
lowid³em, zajmuj¹cym pó³ œciany i przedstawiaj¹cym wejœcie do Hadesu.

– To du¿a sztuka – wykrzykn¹³ z podziwem Knaabe.
Endelman zacz¹³ objaœniaæ treœæ obrazów, ale mu ¿ywo przerwa³ Grosglik.
– To jest zwyk³y grabarz, a to jest g³upi obraz, po co malowaæ takie smutne rzeczy! Jak

zobaczê pogrzeb, to ja siê póŸniej muszê leczyæ, bo mnie przez parê dni boli w sercu. Kto
ma umrzeæ, to siê nie utopi!

– Drugi numer koncertu, proszê panów do salonu! – zaprasza³a Endelmanowa.
– Powinszowaæ pañstwu takiej galerii, powinszowaæ! – wo³a³ bankier.
– Co oni bêd¹ wyprawiaæ w salonie?
– S³u¿ê panu programem, tam jest wydrukowane.
Bernard poda³ mu d³ugi pasek surowego jedwabiu, ozdobiony rêcznymi malowid³ami, na

którym by³ po francusku wypisany program.
Wrócili do salonu, gdy siê ju¿ przyciszy³o, bo wynajêta para popisywa³a siê jakimœ dialo-

giem francuskim.
Mê¿czyŸni, skupieni przy drzwiach od bufetu, s³uchali ze znudzonymi twarzami i powoli

cofali siê do porzuconych szklanek i kieliszków; kobiety natomiast s³ucha³y z chciwoœci¹
i po¿era³y oczami parê deklamatorów, udaj¹cych m³odych naiwnych kochanków, którym siê
zdarzy³ wypadek, ¿e na przeje¿d¿aj¹cych napadli w górach zbójcy, zabrali i rozdzielili.

Spotkali siê w³aœnie i opowiadali swoje przygody z takim naiwnym cynizmem, z takim
eleganckim wyuzdaniem, ¿e panie trzês³y siê ze œmiechu i co chwila bi³y entuzjastyczne
brawa.

– Ah, mon Dieu, mon Dieu! Tres joli, tres joli!95 – wykrzykiwa³a g³oœno z zachwytu uklej-
notowana jak sklep jubilerski pani Cohn, ¿ona jednego z fabrykantów, i jej ma³e, zaros³e
t³uszczem oczka tryska³y ³zami zadowolenia, i tak siê bawi³a doskonale, ¿e trzês³y siê jej t³u-
ste, nalane policzki i ramiona podobne do wa³ów obwiniêtych w czarny jedwab.

– Co oni ciê kosztuj¹, Endelman? – zapyta³ cicho Grosglik.
– Sto rubli i kolacjê, ale to warto tysi¹c, bo siê goœcie dobrze bawi¹.
– To jest dobry pomys³, na imieniny ¿ony muszê ich zamówiæ.
– Zamów pan teraz, to ust¹pi¹ dobry rabat – szepn¹³ mu Bernard przez ramiê i przesun¹³

siê do Meli, siedz¹cej poza wszystkimi samotnie, bo Ró¿a siad³a w pierwszym rzêdzie, aby
nie straciæ i s³owa z dialogu.

– Budzê ciê, Mela! O czym marzysz?
– W tej chwili myœla³am o tobie – szepnê³a cicho, podnosz¹c na niego swoje szare oczy.
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– Nie, myœla³aœ o Wysockim! – sykn¹³ i gniewnie obrywa³ hiacynty rozkwit³e, stoj¹ce na
stoliczku, obok którego usiad³.

Patrzy³a na niego zdumionymi i jakby wylêk³ymi oczami.
– Mog³am tak samo myœleæ o L. Landau, o którym ze znajomych, jakich nazwiska mog³eœ

wymieniæ z równ¹ domyœlnoœci¹, jeœli nie uwierzy³eœ moim s³owom.
– Przepraszam ciê, Mela, zrobi³em ci przykroœæ?
– Tak, bo wiesz, ¿e nigdy nie mówiê tego, czego nie myœlê.
– Daj mi rêkê.
Wysunê³a mu d³oñ obciœniêt¹ w bia³¹ rêkawiczkê z szarym wyszyciem.
Odpi¹³ guziki i poca³owa³ j¹ w d³oñ dosyæ mocno.
– Skoro Wysockiemu wolno, wolno i mnie! – t³umaczy³, gdy mu dosyæ ostro wyrwa³a rêkê.

– Ale, a propos Landaua. Mówili mi na mieœcie, ¿e wychodzisz za niego, czy to prawda?
– A coœ odpowiada³ tym, którzy ci mówili o moim ma³¿eñstwie?
– ¯e to pog³oska, która siê nigdy nie sprawdzi.
– Dziêkujê, bo siê istotnie nie sprawdzi. Dajê ci s³owo, ¿e za niego nie wyjdê – doda³a

silniej, widz¹c niedowierzanie w jego oczach.
Po jego chudej, nerwowej twarzy przelecia³ b³ysk zadowolenia.
– Wierzê ci, ja ani chwili nie przypuszcza³em, ¿ebyœ mog³a iœæ za niego. Ty i taki kantoro-

wicz ordynarny, przecie¿ to zwyk³y macher bez wychowania, brudny ¯ydziak. Wola³bym ju¿
w ostatnim razie Wysockiego dla ciebie.

B³ysnê³a oczami, lekki rumieniec mg³¹ ró¿u powlók³ jej twarz, spuœci³a powieki pod jego
badawczym wzrokiem i poprawiaj¹c bransoletkê szepnê³a:

– Nie bardzo lubisz Wysockiego?
– Ceniê go jak cz³owieka, bo jest prawym i dosyæ rozumnym, ale nie cierpiê go jako two-

jego wielbiciela.
– Mówisz, aby mówiæ, bo dobrze wiesz, ¿e nikt nie jest mniej moim wielbicielem od nie-

go – powiedzia³a niby szczerze, bo chcia³a wyci¹gn¹æ z Bernarda, jeœli wiedzia³, jakie szcze-
gó³y o Wysockim.

Przypuszcza³a bowiem, ¿e jeœli siê przyjaŸni¹, to i zwierzaæ siê musz¹ przed sob¹.
– Wiem, co mówiê. On jeszcze z tej mi³oœci nie zdaje sobie sprawy, ale ju¿ ciê kocha.
– Có¿ z tego, kiedy on katolik! – zawo³a³a bezwiednie, zdradzaj¹c siê ze swojej ta-

jemnicy.
– A, tak rzeczy stoj¹! Winszujê ci, winszujê! – szepta³ wolno i zjadliwy, ¿r¹cy uœmiech

okoli³ mu cienkie usta.
Rozgarn¹³ niedba³ym ruchem czarne kêdzierzawe w³osy, pokrêci³ ma³e w¹siki i powsta³;

na jego delikatn¹, wybitnie semick¹ twarz pad³ jakiœ cieñ rozdra¿nienia czy te¿ gniewu.
Nozdrza mu dr¿a³y ze wzruszenia t³umionego, a czarne, o oliwkowym odcieniu oczy bie-

ga³y niespokojnie po jej twarzy.
Wykrêci³ siê i odchodzi³ bez s³owa.
– Bernard? – zawo³a³a za nim prêdko.
– Zaraz powrócê – powiedzia³ odwracaj¹c do niej twarz ju¿ spokojn¹, przez któr¹ wi³ siê

tylko zwyk³y pogardliwy uœmiech.
Mela nie zwraca³a uwagi na jego rozdra¿nienie, bo to, co powiedzia³, zatopi³o jej serce

w dziwnie rozkosznym cieple.
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Siedzia³a z przymkniêtymi oczami i wci¹gaj¹c siln¹ woñ hiacyntów szepta³a, upojona
wielk¹ radoœci¹ i szczêœciem:

– Wiêc to jest prawda?
Ale jej radoœæ przerwa³y grzmi¹ce brawa, jakimi ogólnie zasypywano dialogistów, gdy

skoñczyli.
– Tres joli, mon cher Bernard!96 – wykrzykiwa³a jeszcze Cohnowa, wycieraj¹c za³zawione

oczy i mokr¹ od t³uszczów twarz, do Bernarda, który przechodzi³ obok niej.
– Ona mówi francuszczyzn¹ krowy hiszpañskiej – szepn¹³ do Trawiñskiej, która szuka³a

oczami mê¿a.
Uœmiechnê³a siê tylko w odpowiedzi.
– Mo¿e pañstwo zechc¹ nie opuszczaæ swoich miejsc, co? – mówi³ podniesionym g³osem

Endelman.
Jako¿ i zaraz lokaje wynieœli pod okno sztalugi i ustawili je w œwietle, a na znak Endel-

manowej odkryli zas³onê.
– Proszê pañstwa do obrazu! do nowego arcydzie³a! proszê ogl¹daæ! Panie Endelman, ka¿

pan podnieœæ story.
Skupili siê wprost p³ótna uwieñczonego wieñcem laurowym, z którego wychyla³a siê sce-

na morska Kraya: kilka nimf odpoczywa³o na skale, wynurzaj¹cej siê spod b³êkitnych cichych
wód jakiejœ po³udniowej zatoki.

Magnoliowe drzewa, pokryte kwiatem, podobne do sto¿kowych bukietów, k³ad³y ró¿owy
ton na szafiry wód, które z jak¹œ pieszczot¹ marszczy³y siê i bi³y w zielone skaliste brzegi.

Kilka mew zatacza³o krêgi nad nimfami, a z boku, z lasu laurów o b³yszcz¹cej zieleni ja-
snej, z drzew migda³owych i magnolii wychyla³y siê wielkie cia³a centaurów, pokryte rudym
w³osem, z twarzami b³yszcz¹cymi ¿¹dz¹.

Nad ca³ym krajobrazem le¿a³a wielka s³odka cisza upalnego dnia, przesycona zapachami
kwiatów, szmerem morza i barwami turkusowego nieba, które siê rozlewa³o w wielk¹ roz-
tocz i w g³êbi obrazu ³¹czy³o siê w jeden ton z morzem.

– Czemu one bez ubrania?
– Bo im gor¹co.
– Jak pan chcesz, panie Grosglik, ¿eby siê one k¹pa³y!
– To scena mitologiczna, panie Grosglik.
– To jest przede wszystkim go³a scena.
– Cudowny obraz, zachwycaj¹cy! – wo³a³y panie.
– Nu, a gdzie tu le¿y ich ubranie, dlaczego tu ubranie nie namalowane, ten malarz to musi

byæ fuszer.
– To s¹ przecie¿ nimfy, panie Cohn.
– Cohn, ty siê tak znasz na nimfach jak... nimfy na tobie – zawo³a³ Grosglik.
– Panie Cohn, ¿eby Kray by³ fuszer, to jego obraz nie by³by u mnie, pan wie? – rzek³a

wynioœle, z politowaniem Endelmanowa.
– Mój m¹¿ siê nie zna na tym, on siê zna na barchanie – t³umaczy³a Cohnowa tak gor¹co,

¿e kilka osób wybuchnê³o œmiechem.
– Jakie to œliczne! Jakie to morze prawdziwe, zupe³nie takie same, jakie by³o przy naszej

willi w Genui. Myœmy byli w przesz³ym roku w Genui.
– W Biarritz te¿ jest du¿o wody, ale ja nie lubiê patrzeæ, bo mnie siê zaraz niedobrze robi.
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– Ale niechaj pañstwo uwa¿aj¹, ¿e to morze prawie s³ychaæ, o! a te kwiaty s¹ tak ³adne,
jakby by³y robione, i pachn¹ prawdziwie – szepta³a Endelmanowa, usilnie zwracaj¹c uwagê
zebranych na obraz, bo zaczynali ju¿ odchodziæ.

– Farbê czuæ – zawo³a³ Knaabe pochylaj¹c siê do obrazu.
– Ale, bo, widzicie pañstwo, kaza³am obraz powerniksowaæ.
– Przez to barwy straci³y na œwie¿oœci i poczernia³y, a potem warstwa werniksu b³yszczy

siê tak, ¿e trudno przez to co zobaczyæ – t³umaczy³a jej Trawiñska po cichu, bo sama dosyæ
odczuwa³a malarstwo.

– Ja lubiê, ¿eby by³ glanc! Mnie jest wszystko jedno: landszaft, scena rodzajowa,
mitologiczna czy historyczna, ja wszystko kupujê, bo my mo¿emy sobie na to pozwo-
liæ, ale ja lubiê, ¿eby moje obrazy mia³y glanc! To porz¹dniej wygl¹da – t³umaczy³a siê
g³oœno i tak szczerze, ¿e Nina musia³a przys³oniæ twarz wachlarzem, ¿eby nie parskn¹æ
œmiechem.

– Bernard, czy ja nie mam racji?
– Zupe³n¹, bo siê nadaje wiêksz¹ wartoœæ obrazowi. Któ¿ trzyma rondle w kuchni nie

wyczyszczone i bez glancu?
– Mon chéri, ty siê œmiejesz ze mnie, a ja siê i tak przyznajê, ¿e lubiê, aby wszystko wy-

gl¹da³o porz¹dnie, nowo...
– Wiem, bo dlatego kaza³aœ poczyœciæ pomadk¹ stare zbroje i chiñskie br¹zowe figurki.
Ró¿a rozeœmia³a siê z tych objaœnieñ i ¿eby zatrzeæ ten œmiech, zawo³a³a:
– Idê ojca przyprowadziæ do obrazu.
I posz³a zaraz do bufetu, gdzie Szaja siedzia³ z Müllerem, i prosi³a go, ¿eby szed³.
– Po co mi taka ekspozycja! Mnie tu jest dobrze z panem Müllerem. Ja morze znam, co to

jest za wielkie widowisko? Trochê wiêksza sadzawka od mojej, jak¹ kaza³em wykopaæ w mo-
ich dobrach. Kipman, ja ciê kiedy zaproszê do moich maj¹tków ziemskich! – zwróci³ siê do
starego przyjaciela, który siedzia³ przy bufecie.

– Jak¿e siê panu wyda³a moja bratowa? – pyta³ Bernard Borowieckiego.
– B¹dŸ co b¹dŸ wyj¹tkowa kobieta. Kupuje obrazy, zbiera galeriê.
– Aby siê ni¹ chwaliæ. Ta galeria wynosi j¹ we w³asnym mniemaniu ponad tê ordynarn¹,

ciemn¹ masê milionów. To kwestia nie potrzeby, zami³owania, sztuki, a wprost ambicji.
– Mniejsza o powody, bo czy s¹ takie lub inne, zgromadzi³y zawsze dosyæ pokaŸn¹ liczbê

dzie³ istotnie wartoœciowych.
– Ach, bratowa ma swój system. Jeœli siê jej jaki obraz podoba, to d³ugo chodzi ko³o nie-

go, wypytuje siê znawców o jego wartoœæ, targuje go wytrwale dopiero wtedy, gdy ju¿ wie,
¿e kupiwszy go, nic na nim straciæ nie mo¿e.

– Przyjdzie pan do hotelu? Kurowski ma byæ dzisiaj.
– Przyjdê, bo nie widzia³em go ze dwa miesi¹ce.
– Mo¿e mnie pan usprawiedliwi przed braterstwem, ale wyjœæ zaraz muszê.
Uœcisn¹³ mu rêkê i wyszed³ niepostrze¿ony.
Mrok ju¿ zalewa³ miasto, zapalano latarnie i wystawy sklepów, gdy siê znalaz³ na Piotr-

kowskiej.
Odetchn¹³ z pewn¹ ulg¹ na powietrzu.
Nie opuœci³ salonu Endelmanów zaraz po wyjœciu Likiertowej, ¿eby nie zwrócono na to

uwagi i nie zrobiono nowych plotek, które i tak dosyæ szarpa³y imiê Emmy.
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Nudzi³ siê piekielnie, bo ani go nie obchodzi³o towarzystwo, ani produkcje koncertantów,
ani obraz nowy.

By³ jeszcze og³uszony t¹ dziwn¹ rozmow¹ z Emm¹ i jej ostatnimi s³owami.
Nie móg³ zrozumieæ w³asnego stanu, bo nigdy przedtem nie czu³ siê tak bardzo zdenerwo-

wanym i dotkniêtym.
– Pogardza i nienawidzi! – myœla³ i bola³a go ta pogarda i nienawiœæ coraz silniej.
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XII

Pod drzwiami mieszkania, na trotuarze, czeka³a na niego kobieta z czworgiem dzieci, ta
sama, która wci¹¿ siê stara³a o wynagrodzenie za œmieræ mê¿a.

– Wielmo¿ny panie! a to z pokorn¹ proœb¹ przysz³am – b³aga³a, rzucaj¹c mu siê do nóg.
– Czego chcecie? – zapyta³ ostro.
– A to wedle tego, co wielmo¿ny pan mi obiecali, ¿e fabryka zap³aci mi za to, co maszyna

mojego rozerwa³a.
– A, to Michalakowa? – zapyta³ ³agodniej, patrz¹c na jej czerwone oczy i twarz wynêdz-

nia³¹ i sin¹, przejedzon¹ przez nêdzê.
– Michalakowa, juœci ta sama, co ju¿ ode ¿niw...
– Maj¹ wam zap³aciæ dwieœcie rubli. Trzeba wam iœæ do pana Bauera, bo on wam zap³aci

i tam u niego jest ca³a sprawa.
– By³am jako i dzisiaj u tego Niemca, ale ten zapowietrzony kaza³ me ze schodów œciep-

n¹æ i pedzia³ przez lokaja, ¿e me wsadzi do krymina³u, kiej go bêdê nachodzi³a, jak un ma
swoje œwiêto. A¿ebyœ zmarnia³, psubracie, za moje siroctwo i poniewierkê.

– W poniedzia³ek przyjdŸcie do kantoru pana Bucholca, to wam wyp³ac¹. Zaczekajcie jesz-
cze ten dzieñ.

– Adyæ ja czekam, wielmo¿ny panie: lato zesz³o, kopania zesz³y, twarda zima zesz³a i wio-
sna nadchodzi, a ja czekam, wielmo¿ny panie. Bieda me z dzieciamy Ÿre kiej ten z³y zwirz,
a znik¹d poratowania ni ma, ja¿e mi ju¿ mocy i pomyœlunku brakuje do œcierpienia. A jak me
wielmo¿ny pan, nasz dziedzic i ociec kochany, nie poratuje, to ju¿ pewnikiem zmarniejemy.

Zaczê³a p³akaæ cicho i z rozpaczliw¹ bezradnoœci¹ patrzy³a mu w oczy.
– PrzyjdŸcie w poniedzia³ek, jak wam powiedzia³em – szepn¹³ i wszed³ do mieszkania,

polecaj¹c Mateuszowi zanieœæ tej kobiecie rubla.
– To ona jeszcze jest? Wyrzuci³em j¹ z sieni ju¿ trzy razy, a ta jak suka wraca pode drzwi

i skomle ze swoimi szczeniêtami. Ni ma co, ino j¹ trzeba spraæ.
– Dasz jej pieni¹dze i ani j¹ tkniesz palcem, s³yszysz! – krzykn¹³ podra¿niony, wchodz¹c

do pokoju.
Maks z fajk¹ w zêbach le¿a³ na otomanie, a Murray, ubrany czarno, z bardzo wzruszon¹

twarz¹ siedzia³ przy nim i s³odko patrzy³ w dno kapelusza, który trzyma³ w rêku.
Szczêka lata³a mu szybciej ni¿ zwykle, bo prze¿uwa³ ustawicznie i podrzuca³ garbem tak

czêsto, ¿e pó³ surduta wjecha³o mu a¿ na kark.
Karol kiwn¹³ im tylko g³ow¹ i poszed³ do swojego pokoju.
Uporz¹dkowa³ papiery na biurku, poprawia³ kwiaty w wazonach, przygl¹da³ siê d³ugo fo-

tografii Anki, otworzy³ list czekaj¹cy na niego, ale nie czyta³, od³o¿y³ i zacz¹³ chodziæ, przy-
siadaæ na wszystkich krzes³ach, wygl¹daæ przez okno.
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By³ jak cz³owiek ugodzony w samo serce, który nie mo¿e zdaæ sobie sprawy z w³asnego
stanu i chwieje siê na wszystkie strony, bezwiednie poszukuj¹c równowagi i zaczepienia siê
myœl¹ o co b¹dŸ.

Nie móg³ siê pozbyæ tej gryz¹cej pamiêci s³ów Emmy.
Usiad³ wreszcie przed oknem i zapatrzy³ siê bezmyœlnie w resztki dnia, jakie gas³y z ostat-

nimi zorzami nad miastem.
Mêtna, brudna szaroœæ zalewa³a pokój i przynosi³a ze sob¹ nudê i zniechêcenie, jakie za-

czyna³ teraz uczuwaæ.
Nie da³ zapalaæ lamp, siedzia³ w ciemnoœci i s³ucha³ gwarów usypiaj¹cych ulicy.
G³os Maksa rzadko siê rozlega³, a natomiast coraz wyraŸniej s³ysza³ przyduszony, g³uchy

szept Anglika, który mówi³:
– Co pan chce! Pies siê przyzwyczaja do w³asnej budy. Wie pan, jak idê do Smoliñskich,

to mnie ogarnia takie dziwne ciep³o, taki spokój, tak mi tam dobrze, jasno, weso³o, ¿e potem
ze strachem myœlê, ¿e przecie¿ muszê powróciæ do siebie, do pustych œcian, do ciemnego,
zimnego mieszkania. Ju¿ mi tak zbrzyd³o kawalerstwo, ¿e dzisiaj w³aœnie postanowi³em...

– Oœwiadczyæ siê... a który to raz z rzêdu – mrucza³ Maks.
– Tak, oœwiadczê siê i zaraz po Wielkiejnocy œlub. W czerwcu wezmê urlop i zawiozê ¿onê

do Anglii, do rodziny. Ach, jaka ona by³a dzisiaj œliczna w koœciele! – zawo³a³.
– Któ¿ to ta ona, wybrana?
– Dowiesz siê pan jutro.
– Niemka, ¯ydówka, Polka? – bada³ Maks zaciekawiony.
– Polka.
– Jeœli katoliczka, to nie pójdzie za pana, bo one siê swojej religii trzymaj¹ z uporem

pijanych.
– Nic nie szkodzi, bo ja siê panu przyznam po cichu, ¿e zaraz, skoro tylko zostanê na-

rzeczonym, przejdê na katolicyzm. Mnie jest wszystko jedno, bo i tak moj¹ religi¹ jest mi-
³oœæ.

– Jak teraz, to tylko ¿ona.
– Tylko ¿onê mo¿na kochaæ i szanowaæ, tylko ¿ony godne s¹ uwielbienia,
– Immer langsam voran, langsam!97 jeszczeœ pan nie by³ ¿onatym, spróbuj pan pierwej.
Borowiecki przerwa³ im rozmowê.
– Maks, przyjdziesz do Kurowskiego?
– Przyjdê. A ty ju¿ wychodzisz?
– Tak, do widzenia, Murray.
– Pójdê razem z panem.
Obci¹gn¹³ szybko surdut, po¿egna³ siê i zaraz wyszli.
W tej stronie Piotrkowskiej, pomiêdzy Rynkiem Geyera a Ewangelick¹, dosyæ pusto by³o

na trotuarach i cicho.
Niskie, parterowe domy patrzy³y na ulicê oœwietlonymi oknami, przez które widaæ by³o

doskonale wnêtrze mieszkañ.
Borowiecki milcza³, a Murray ciekawie zagl¹da³ przez okna i co chwila przystawa³.
– Spojrzyj pan, jak to ³adnie wygl¹da! – zawo³a³ przystaj¹c przy jednym, przez które, lek-

ko przys³oniête, widaæ by³o du¿y pokój: stó³ na œrodku, oœwietlony wisz¹c¹ lamp¹, obsiad³a
rodzina.
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Czerwony papa, obwi¹zany serwetk¹, nalewa³ z dymi¹cej wazy zupê na talerze dzieci, któ-
re ³akomymi oczami mierzy³y ruchy ojca.

Matka, têga Niemka o jasnej, uœmiechniêtej twarzy, obwi¹zana niebieskim fartuchem, roz-
stawia³a talerze przed star¹ siw¹ kobiet¹ i starym mê¿czyzn¹, który wytrz¹sa³ fajkê do po-
pielniczki i opowiada³ coœ g³oœno.

– Im musi byæ bardzo dobrze – szepn¹³ Murray, zazdroœnie obejmuj¹c oczami t¹ zwyk³¹
scenê.

– Tak, jest im ciep³o, maj¹ apetyt i obiad na stole – szepn¹³ niechêtnie Karol i przyœpieszy³
tak kroku, ¿e Anglik pozosta³ w tyle i wlók³ siê wolno, przygl¹daj¹c siê wszystkim oœwietlo-
nym oknom.

By³ chory na siln¹ nostalgiê rodziny i mi³oœci.
Borowiecki zmiesza³ siê z t³umem robotników, wylewaj¹cych siê z bocznych ulic i nape³-

niaj¹cych trotuary Piotrkowskiej, i p³yn¹³ z nim bezmyœlnie.
Do Kurowskiego by³o jeszcze za wczeœnie, do knajpy ¿adnej ochoty nie czu³, z domu

wypêdzi³a go nuda, wiêc siê wlók³ ulic¹ nie wiedz¹c, co zrobiæ ze sob¹ i z kilku godzinami
czasu.

Skrêci³ w ulicê Benedykta i wszed³ na Spacerow¹, jako cichsz¹ i bardziej ciemn¹. Chodzi³
z jednego koñca alei w drugi i zawraca³.

Chodzi³ wprost po to, aby siê zmêczyæ, aby fizycznym wysi³kiem przyciszyæ te dziwne
g³osy jakby sumienia, które siê budzi³y w nim i rozdra¿nia³y go coraz boleœniej, i przecho-
dzi³y nastêpnie w g³uchy jeszcze, nieuœwiadomiony ¿al do Emmy.

Zaczyna³ na nowo rozmyœlaæ nad tym stosunkiem, zerwanym tak brutalnie i nieludzko,
i który ona dzisiaj przekreœli³a pogard¹ pe³n¹ nienawiœci.

Nie by³ m³odzieñcem niedoœwiadczonym ani sentymentalnym, nie by³ zbyt skorym do od-
czuwania niedoli ludzkiej, a pomimo to gryz³a go œwiadomoœæ, ¿e wyrz¹dzi³ wielk¹ krzywdê.

A poza tym, kiedy sobie przypomnia³ jej dawne poca³unki, jej mi³oœæ i szlachetnoœæ, to
wszystko, czego pamiêæ wobec niej, tam u Endelmanów, nie potrafi³a przyspieszyæ kr¹¿enia
krwi – teraz, w takim zdenerwowaniu, przepala³o go jakimœ upartym, mocnym pragnieniem.

Zapragn¹³ znowu jej mi³oœci.
Nie móg³ znieœæ spokojnie tej myœli, ¿e siê rozstali na zawsze, ¿e nigdy ju¿ nie uca³uje jej

ust, nie zobaczy tej dumnej g³owy w swoich ramionach.
Tak go osza³amia³a ta myœl, ¿e kilkakrotnie szed³ ju¿ ku jej domowi i z denerwuj¹cym bi-

ciem serca myœla³ o okrzyku, z jakim go przywita. Pamiêta³ dawne czasy.
Ale nie poszed³, wraca³ znowu na ulicê.
By³by siê musia³ usprawiedliwiaæ, a usprawiedliwiaæ siê nie mia³ czym. A potem gryz³ go

jakiœ wstyd, bo dobrze pamiêta³ przysiêgi i te zapewnienia wiecznej mi³oœci, jakie jej sk³ada³
tak niedawno jeszcze...

Wstyd by³o mu równie¿ tego rozmazgajenia, jakie czu³ w tej chwili.
Wzi¹³ siê przecie¿ w garœæ rozumu i zimnego handlowego rozs¹dku, pope³nia³ wiele rze-

czy z³ych umyœlnie, zasklepia³ siê w sobie umyœlnie i opancerza³ serce egoistycznymi sofi-
zmatami.

Wyrzuca³ stale z bud¿etu swojego ¿ycia wszystko, co tylko nosi³o œlad jakikolwiek uczu-
cia, porywu bezwiednego, interesu ogólniejszej natury – wszystko, co mog³o przeszkodziæ
mu do zrobienia maj¹tku i do spokojnego nasycania siê ¿yciem.
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Spekulowa³ na zimno, uwodzi³ kobiety na zimno, bo wypada³y mu taniej ni¿ p³atne ko-
chanki, ¿eni³ siê prawie na zimno, wszystko oblicza³ i tak siê trenowa³ dobrze, ¿e chwilami
czu³, ¿e jest nowym, innym cz³owiekiem, ¿e wyniesione z domu, ze szkó³, ze spo³eczeñstwa
popêdy, aspiracje i wierzenia – zagas³y w nim zupe³nie.

Zdawa³o mu siê tylko, bo przysz³o coœ, taka choæby pogarda kobiety kiedyœ kochanej, ta-
kie jedno nic, które swoj¹ potêg¹ niewyt³umaczon¹ skojarzeñ zbudzi³o w nim na nowo tak
starannie pogrzebane œwiaty.

Patrza³ teraz z trwog¹, ¿e jednak nie zdo³a³ utopiæ ca³ej duszy w interesach, w fabryce,
w takiej œciœle egoistycznej egzystencji, ¿e duszê ma pe³n¹ tych mar, które siê zbudzi³y i po-
tê¿niejsze ni¿ dawniej dopomina³y siê o swoje prawa.

Jakby pierwsza m³odoœæ siê w nim zbudzi³a spod popio³ów tego mechanicznego ³ódzkiego
¿ycia, m³odoœæ ze wszystkimi wierzeniami i z³udzeniami. Poczu³ jakiœ mocny g³ód wra¿eñ.

Samotnoœæ mu zaciê¿y³a.
Poszed³ spiesznie do „kolonii”, ale tam prócz s³u¿¹cej nie zasta³ nikogo.
S³u¿¹ca go zapewnia³a, ¿e panie zaraz przyjd¹, poniewa¿ nied³ugo zaczn¹ siê schodziæ

zwykli niedzielni goœcie.
– A gdzie panna Kama?
– W salonie. Niedawno s³ysza³am Picola, to tam byæ musi i panna Kama.
Jako¿ znalaz³ Kamê, œpi¹c¹ na kozetce. Picolo zawarcza³ cicho na intruza, ale poznawszy

go, schowa³ bia³y kud³aty ³eb w jej w³osy i zamilk³.
Kama spa³a na wznak, z rêkami pod g³ow¹. Przez otwarte drzwi z przedpokoju oblewa³o

j¹ œwiat³o i z³oci³o jej dziecinn¹, zarumienion¹ twarzyczkê, otoczon¹ pierœcionkami czarnych
w³osów, pozakrêcanych w bia³e szpilki.

Wyszed³ po cichu, aby jej nie zbudziæ.
– Nie mam nawet gdzie pójœæ – myœla³, bo chocia¿ pamiêta³, ¿e obieca³ byæ dzisiaj o zmro-

ku u Lucy, nie poszed³.
Teraz, gdy mia³ tak rozmiêkczon¹ duszê melancholijnymi przypomnieniami Emmy i tak

pe³n¹ przeró¿nych drgañ, Lucy by³a mu wyrzutem sumienia.
Gniewa³a go swoj¹ ordynarnoœci¹ i g³upot¹. Nie móg³ siê w niej teraz dopatrzeæ ani jednej

z tych zalet, jakie jeszcze wczoraj widzia³.
I na pewno, gdyby móg³ mówiæ o niej w tej chwili, to by j¹ ods¹dzi³ od wszystkiego, aby

tym sposobem usprawiedliwiæ siê przed sob¹ i uspokoiæ nieco roztrzêsione nerwy.
Nie namyœlaj¹c siê ju¿ poszed³ do hotelu, do Kurowskiego, z którym siê kilka tygodni nie

widzia³.
– Pan Kurowski? – zapyta³ na pierwszym piêtrze pos³ugacza.
– Zaraz siê dowiem, czy wsta³.
Powróci³ za chwilê, prosz¹c za sob¹.
– Karol? – zapyta³ silny, dŸwiêczny g³os z drugiego pokoju.
– Tak, œpisz jeszcze?
– Niezupe³nie. B¹dŸ ³askaw przejœæ do saloniku, za dwie minuty przyjdê.
Borowiecki czeka³ dosyæ niecierpliwie, spaceruj¹c po niewielkim, bardzo wykwintnie

umeblowanym saloniku.
Kurowski, prócz mieszkania przy swojej fabryce w jednej podmiejskich wsi, mia³ w tym

hotelu drugie, ³ódzkie mieszkanie do „dyskretnych funkcyj”, jak mówi³.
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Przyje¿d¿a³ co sobotê i zwykle wieczorem przyjmowa³ grono dobrych znajomych, pi³ z ni-
mi, gada³ i grywa³ w karty; przez niedzielê ca³¹ spa³ i wieczorem jecha³ do domu, znikaj¹c
na ca³y tydzieñ.

¯ycie podobne prowadzi³ od kilku lat.
Nie mia³ zupe³nie przyjació³, chocia¿ z bliskimi, których przyjmowa³, by³ na ty.
By³ to dziwny egzemplarz wykolejonego, który przywar³ do powierzchni tej „ziemi obie-

canej”, zaaklimatyzowa³ siê o tyle, ¿e robi³ pieni¹dze i zerwa³ ze œwiatem, z którego wyszed³.
Niewiele wiedziano o nim.
Przed dziesiêciu laty zjawi³ siê na bruku ³ódzkim z resztkami wielkiej fortuny, któr¹ stra-

ci³ podobno z dobrym humorem. Za³o¿y³ fabrykê z jakimœ aferzyst¹ ciemnego gatunku i po
roku wyszed³ z niej bez grosza. Potem usi³owa³ sam coœ robiæ, równie¿ bez powodzenia.
A potem „uczy³ siê pracowaæ”, jak okreœla³ swój kilkoletni ciê¿ki ¿ywot, spêdzony na pod-
rzêdnym stanowisku w fabryce Bucholca.

Za³o¿y³ w koñcu znowu do spó³ki jak¹œ fabryczkê przetworów chemicznych, bo koñ-
czy³ kiedyœ podobny wydzia³ w Niemczech, i ju¿ nie zbankrutowa³, przeciwnie, pozosta³
sam, a wspólnik, jakiœ eks-obywatel, wyjecha³ do Warszawy staraæ siê o miejsce przy
tramwajach.

Fabryka rozwija³a siê z tym szalonym amerykañskim poœpiechem, jaki tylko w £odzi wi-
dzieæ mo¿na, popychana jego energi¹ i nies³ychanie wytrwa³¹, rozumn¹ administracj¹ i grun-
town¹ fachowoœci¹.

Nie zbankrutowa³, nie spali³ siê ani razu, nie oszukiwa³, a szed³ prêdko do maj¹tku. Posta-
nowi³ go zdobyæ i zdobywa³ szalon¹ prac¹ i wytrwa³oœci¹.

Poza tym by³ to dziwny cz³owiek.
Arystokrata do g³êbi, nienawidz¹cy arystokracji; konserwatysta, fanatycznie wierz¹cy

w postêpy wiedzy; wolnomyœlny, a zajad³y wielbiciel absolutyzmu; katolik szczery, szczerzej
jeszcze drwi¹cy z wszelkich religii, wykwintny sybaryta nie cierpi¹cy wszelkiego trudu,
a równoczeœnie pracownik namiêtny.

Drwi³ z wszystkich i ze wszystkiego, a mia³ wspó³czuj¹ce serce dla ka¿dej niedoli i wielki
pob³a¿aj¹cy rozum.

By³a to paradoksalna sprzecznoœæ, pokrywaj¹ca bardzo jednolit¹, oryginaln¹ jednostkê.
– Kurowski to jest polnische Misch-Masch!98 – okreœli³ kiedyœ Bucholc, który go bardzo

powa¿a³.
Borowiecki przystan¹³, bo zdawa³o mu siê, ¿e s³yszy jakby g³os kobiety i szelest sukien

w pokoju Kurowskiego, ale przycich³o zaraz i on sam wszed³.
By³ jakiœ niespokojny, przywita³ siê i usiad³ przy stole z pewn¹ niecierpliwoœci¹.
– Przyjdzie kto dzisiaj? – zapyta³, podnosz¹c na Karola orzechowe wielkie oczy.
– O ile wiem, to bêd¹ wszyscy. Nie widzieliœmy siê ca³e trzy tygodnie.
– I têskniliœcie, co? – rzuci³ niedbale.
Uœmiech przelecia³ po jego twarzy.
– Chocia¿by dlatego, abyœ móg³ w¹tpiæ.
– Nie w¹tpiê, bo musia³bym i wam to królewskie dostojeñstwo myœli czasem przeznaczaæ.
– A nie chcesz?
– Nie mogê jakoœ. Pomiñmy to, jesteœ jakiœ niewyraŸny, masz wyraz twarzy zdradzonego

po raz pierwszy mê¿a.
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– Czemu¿ nie wyraz chorego na niestrawnoœæ? – wykrzykn¹³ Karol, dotkniêty pewn¹
prawd¹, zamkniêt¹ w tym okreœleniu.

– Jak chcesz! Czy oni na pewno przyjd¹? – zapyta³, spogl¹daj¹c na zegarek i ironiczne,
z³oœliwe spojrzenie rzuci³ na kotarê, przys³aniaj¹c¹ drzwi sypialni, poza któr¹ rozleg³ siê bar-
dzo delikatny szmer.

– Maks, Endelman i Kessler bêd¹ z pewnoœci¹, bo Maks siê wyspa³, a tamci dwaj wynu-
dzili siê porz¹dnie na dzisiejszym przyjêciu Endelmanów.

– Dosta³em zaproszenie! No i có¿, du¿o by³o z³otych ciel¹t?
– Doskona³e okreœlenie, Bernard informowa³ mnie szczegó³owo o ich posagach, no i ogl¹-

daliœmy je po kolei, ale to wcale nie zajmuj¹ce widowisko, nie.
Trz¹s³ g³ow¹ melancholijnie, bo twarz Emmy stanê³a przed nim i przypomnia³y mu siê jej

s³owa.
– Trawiñscy byæ mieli, bo on wczoraj by³ u mnie i mówi³.
– A byli. On siê nudzi³ w tym ¿ydowsko-niemieckim morzu, a ona robi³a sensacjê swoj¹

urod¹ i wykwintem. By³a tak¿e i Smoliñska.
– By³a? To wypadek dnia. Jak¿e znajdujesz tê antyczn¹ piêknoœæ?
– ¯e jest bardziej antyczn¹ ni¿ piêkn¹.
– Masz racjê, jej uroda ma wiêcej s³awy ni¿ piêknoœci. Obmówili j¹ za odleg³ej m³odoœci,

¿e jest piêkn¹, i ta plotka kursuje z jednak¹ si³¹ przez szereg pokoleñ.
Borowiecki skrzywi³ siê tylko do uœmiechu i zamilkli.
– A jednak tobie coœ jest?
– Dlaczego przez ca³e trzy tygodnie nie by³eœ w £odzi? – zapyta³ nie odpowiadaj¹c na

pytanie.
– A, dlaczego? – zacz¹³ podrzucaæ nó¿ i chwytaæ ze zrêcznoœci¹ ¿onglera. – Dlaczego?

oto dlatego – obróci³ siê do niego ramieniem i pokaza³ lew¹ rêkê na temblaku.
– Wypadek?
– Tak, dwa cale stali.
– Kiedy? – zapyta³ prêdko, jakby z niedowierzaniem.
– Dwa tygodnie temu – odpowiedzia³ ciszej i jego brwi czarne napiê³y siê niby ³uki nad

oczami, œwiec¹cymi twardo i surowo.
Teraz dopiero Borowiecki spostrzeg³ jak¹œ chorobliw¹ zielonaw¹ bladoœæ jego twarzy

i wpadniête oczy.
– Kobieta? – rzuci³ wiêcej do siebie ni¿ do niego.
– Nie znam ani jednej takiej, za któr¹ bym poœwiêci³ paznogieæ! – powiedzia³ prêdko

i zacz¹³ niespokojnie g³adziæ czarne, mocno przerzedzone w³osy i brodê równie¿ kruczo-
czarn¹, która mu zakrywa³a ko³nierzyk i pó³ gorsu.

– Bo takich nie ma! Zupe³nie nie ma! – zacz¹³ gor¹co Karol. – S¹ albo samice g³upie, albo
p³aczliwe sentymentalne gêsi; cz³owieka, zupe³nego cz³owieka pomiêdzy nimi nie znalaz³em.

Chcia³ za obecny swój nastrój mœciæ siê na ogóle kobiet, ale Kurowski mu przerwa³.
– Bo nie cz³owieczeñstwa szuka³eœ w swoich kochankach – tylko mi³oœci. Nie masz g³osu

w tej sprawie dot¹d, dopóki nie przestaniesz pleœæ o niecz³owieczeñstwie kobiet, dopóki nie
przestaniesz traktowaæ je jako zabawki, jako ¿er; dopóki patrzysz na kobiety przez pryzmat
apetytu – tylko apetytu.

– Ciekawym, kto patrzy z nas na m³ode, piêkne kobiety inaczej?
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– A nie wiem, bo ja to nie – odpowiedzia³ niedbale.
– A mnie z takiego samego powodu odbierasz prawo s¹dzenia? – pyta³ rozdra¿niony.
– A ty mi zabraniasz mówienia chocia¿by pozornych sprzecznoœci?
Zacz¹³ siê œmiaæ.
– W takim razie po có¿ siê bawimy pustymi s³owami!
– O tym w³aœnie myœlê od pocz¹tku, a ty dopiero po czterdziestu minutach przyszed³eœ do

tego samego.
– B¹dŸ zdrów! – rzek³ zirytowany Karol i szed³ ku drzwiom, ale mu Kurowski zast¹pi³

drogê bardzo ¿ywo.
– Nie dziwacz, jesteœ zirytowany na ludzi, a chcesz siê odbijaæ na mnie. Zostañ. Chcia³-

bym, ¿eby nikt wiêcej dzisiaj nie przyszed³ – dokoñczy³.
Karol zosta³; usiad³ w fotelu i têpym wzrokiem zapatrzy³ siê w œwiat³o kilkunastu œwiec,

pozapalanych w wielkich srebrnych kandelabrach, bo Kurowski nie cierpia³ w mieszkaniu
gazu, nafty i elektrycznoœci.

– Odwo³aj, ¿e dzisiaj nie przyjmujesz nikogo, ja zaraz wyjdê.
– Ba, odwo³aæ muszê, ale chce mi siê jednoczeœnie widzieæ i tego ³ódzkiego Hamlecika,

Bernarda, który nie tylko karykaturuje naœladownictwem moje s³owa i definicje, ale i kolor
moich skarpetek. Chcia³bym równie¿ zobaczyæ to miêso – Maksa, i tego wilka niemieckiego
– Kesslera, nie mówiê ju¿ o reszcie. Brakowa³o mi was przez ten czas.

– Nie mia³ ciê kto bawiæ w chorobie?
– Istotnie, przyznam ci szczerze, ¿e wy bywacie nieraz wysoce zabawni.
– Dobrze wiedzieæ o tym, muszê ci w imieniu wszystkich podziêkowaæ za szczeroœæ.
– A, trudno nie byæ szczerym – zawo³a³ takim akcentem ¿artobliwym, ¿e obaj spojrzawszy

sobie w oczy uœmiechnêli siê i zamilkli.
Kurowski poszed³ do drugiego pokoju i powróci³ za chwilê.
Karol spogl¹da³ na niego i czu³ jak¹œ niezwyk³¹ potrzebê mówienia, wypowiedzenia siê

nawet choæby pó³s³ówkami, a milcza³, bo wobec jego zimnej twarzy i gryz¹cego ironi¹ spoj-
rzenia zamyka³ siê w sobie i cofa³ pospiesznie w g³¹b, i si³¹ powstrzymywa³ wyrazy cisn¹ce
siê na usta.

– Có¿ twoja fabryka? – zapyta³ po pewnym czasie Kurowski.
– Sprawy stoj¹ tak, jak ci objaœnia³em w ostatnim liœcie. Za tydzieñ Moryc przyjedzie, to

siê zabierzemy do roboty.
– Zapomnia³em ci powiedzieæ, ¿e widzia³em pannê Ankê w Warszawie.
– Nie wiedzia³em nawet, ¿e mia³a tam byæ.
– Po có¿ siê opowiadaæ mia³a? Chcesz, ¿eby siê dla panien œwiat koñczy³ na narzeczo-

nych?
– Zdawa³o mi siê, ¿e powinien siê koñczyæ na narzeczonych w³aœnie.
– Jeœli nie maj¹ kochanków. A dlaczegó¿ to ty na tym nie poprzestajesz?
– Zabawne pytanie! Jesteœ wyznawc¹ idei Björnstjerna-Björnsona. W¹tpiê, czy siê to po-

doba twojej kochance.
– Aaa! – zacz¹³ ziewaæ – mówimy o rzeczach, które mnie nic a nic nie obchodz¹.
– Dzisiaj.
– Mo¿e i przez jutro jeszcze – zakoñczy³ niedbale dzwoni¹c na garsona, któremu poleci³

nie puszczaæ dzisiaj nikogo do siebie i przynieœæ kolacyjn¹ kartê.
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Karol przeci¹ga³ siê ociê¿ale i po³o¿y³ g³owê na grzbiecie fotela.
– Mo¿e kazaæ wnieœæ ³ó¿ko, co?
– Dziêkujê ci, pójdê zaraz do domu. Jestem strasznie znu¿ony i taka wstrêtna apatia obwi-

nê³a mnie, ¿e siê czujê coraz bezsilniejszym.
– Ka¿ siê w³asnemu lokajowi wypoliczkowaæ, to ciê orzeŸwi; jest to œrodek radykalny, bo

apatia jest najstraszniejszym wrogiem ¿ycia.
– Nie odpisa³eœ mi, czy dajesz kredyt lub nie?
– Dajê. Proszê ciê, czemuœ nie zameldowa³ lokajowi, ¿e przychodzisz z interesem, by³-

bym ci powiedzia³, ¿e interesy za³atwiam w kantorze, a tutaj przyjmujê tylko przyjació³.
– Przepraszam ciê, zapyta³em siê prawie bezwiednie. Nie dziw siê temu, ¿e jestem poch³o-

niêty t¹ swoj¹ fabryk¹. Chcia³bym j¹ widzieæ jak najprêdzej w ruchu.
– Tak mocno pragniesz pieniêdzy?
– Nie tyle co niezale¿noœci.
– Niezale¿noœæ maj¹ tylko nêdzarze, bo ju¿ nawet i miliarderzy s¹ jej pozbawieni. Cz³o-

wiek posiadaj¹cy rubla jest ju¿ niewolnikiem tego¿ rubla.
– Paradoks!
– Rozwa¿, a przekonasz siê.
– Byæ mo¿e, ale w ka¿dym razie wolê byæ zale¿nym na sposób Bucholca od w³asnych

milionów ni¿ od pierwszego lepszego zbogaconego parobka.
– To inna kwestia, bardziej praktyczna, ale patrz¹c szerzej, to zobaczymy, ¿e ta niezale¿-

noœæ jest z³udzeniem absolutnym w ogólnoœci, a niezale¿noœæ poszczególna, niezale¿noœæ lu-
dzi bogatych jest niewol¹. Przecie¿ taki Knoll, Bucholc, Szaja, Müller i stu innych to
najbardziej nêdzni niewolnicy w³asnych fabryk, najmniej samodzielne mechanizmy, nic wiê-
cej! Znasz przecie ¿ycie fabrykantów i ¿ycie fabryk, to wiesz tak dobrze o tym jak i ja. Po-
myœl, co za dziwna kombinacja rozwija siê dzisiaj w œwiecie: cz³owiek ujarzmi³ potêgi
przyrody, odkry³ masê si³ – i poszed³ w pêta w³aœnie tych samych potêg. Cz³owiek stworzy³
maszynê, a maszyna cz³owieka zrobi³a swoim niewolnikiem; maszyna bêdzie siê rozrastaæ
i potê¿nieæ do nieskoñczonoœci i równie¿ wzrastaæ i potê¿nieæ bêdzie niewola ludzka. Voila!99

Zwyciêstwo kosztuje zawsze wiêcej ni¿ przegrana! – Rozwa¿.
– Nie, bo musia³bym dojœæ do innych zupe³nie wniosków.
– Ja mam gotowe, mogê ci je rozsnuæ natychmiast, równie¿ bêd¹ logiczne.
– Dziwi mnie tylko, ¿e sam tak ochotnie poszed³eœ w niewolê swojej fabryki.
– Sk¹d wiesz, ¿e ochotnie? czemu nie przypuszczasz koniecznoœci, ¿elaznej koniecznoœci,

musu ohydnego!
Mówi³ prêdko i ze z³oœci¹, któr¹ mu przynios³y te bolesne jakieœ przypomnienia.
– Jesteœ niekonsekwentny. Gdybym tak myœla³ i mia³ podobny do twojego k¹t patrzenia na

œwiat, to nie robi³bym nic, bo i po co?
– ¯eby mieæ pieni¹dze, du¿o pieniêdzy, tyle, ile mi potrzeba mieæ, to pierwsza przyczyna,

a druga jest ta, ¿eby rozmaite chamy niemieckie nie mog³y powiedzieæ: „JedŸcie do Monaco.”
A potem chcê na tym gruncie szachrajstw zaszczepiæ nieco cnoty – zakoñczy³ szyderczo.

– Aby j¹ tym lepiej sprzedawaæ?
– Có¿ warta jest cnota, której dobrze sprzedaæ nie mo¿na?
– Ty siê ze swoj¹ nie bardzo dro¿y³ – rzuci³ Karol przypomniawszy sobie ostatniego jego

wspólnika, który ze spó³ki nie wniós³ ani grosza, pomimo ¿e w³o¿y³ w ni¹ wiele.
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– To pod³e oszczerstwo! – krzykn¹³ Kurowski, gwa³townie uderzaj¹c krzes³em o pod³ogê.
Oczy mu rozb³ys³y potê¿nym p³omieniem, a twarz zadrga³a gwa³townie ze wzruszenia, ale

siê wnet opanowa³, usiad³ z powrotem, zapali³ papierosa, poci¹gn¹³ kilka razy, rzuci³ go i wy-
ci¹gaj¹c rêkê rzek³ cicho:

– Przepraszam ciê bardzo, jeœlim ciê dotkn¹³.
– Wierzy³em trochê plotkom, bo s¹dzi³em ciê po ³ódzku, ale teraz wierzê tobie i nie gnie-

wam siê zupe³nie, rozumiem, ¿e mog³o ciê moje przypuszczenie zaboleæ.
– Nie okpi³em, bo sposobnoœæ nie by³a po temu i nie mia³em kogo – powiedzia³, ale pod

tym cynizmem czuæ by³o jeszcze wzburzenie wielkie.
Kaza³ sobie przynieœæ butelkê wina i pi³ szklanka po szklance.
– Szkoda, ¿e nie ¿y³em sto lat temu – zacz¹³ zwyk³ym tonem.
– Dlaczego?
– By³bym siê lepiej bawi³ na œwiecie. Sto lat temu by³o jeszcze dobrze. Istnia³y jeszcze

potê¿ne instynkty i potê¿ne namiêtnoœci, jeœli byli zbrodniarze, to takiej miary jak Danton,
Robespierre i Napoleon, jeœli byli zdrajcy, to tacy, którzy sprzedawali ca³e ludy, jeœli z³odzie-
je, to tacy, którzy kradli pañstwa. A dzisiaj co? kieszonkowe z³odziejstwo i ¿gniêcie scyzory-
kiem w brzuch!

– I nie potrzebowa³byœ w tamtej epoce fabrykowaæ swoich chemikaliów.
– Mia³bym robotê inn¹, pomaga³bym Robespierrom œcinaæ ³by ¯yrondzie i Dantonom,

a Barrasom œcinaæ Robespierrów, ¿eby pozosta³ych kazaæ zat³uc kijami i wyrzuciæ psom.
– A w koñcu? – zapyta³ Karol, niespokojnie patrz¹c na niego, bo mówi³ z zamkniêtymi

oczami i wygl¹da³ na niezupe³nie przytomnego.
– A w koñcu pani Liberté, Fraternité, Egalité100 plun¹³bym w oczy, bo jest nonsensem

i œmierdzi, a poszed³bym pomagaæ Wielkiemu oczyszczaæ œwiat z ho³oty.
Karol zacz¹æ siê œmiaæ, bior¹c jednoczeœnie kapelusz.
– Dobranoc ci.
– Ju¿ idziesz? Dopiero siedzisz godzinê i pó³.
– Liczy³eœ tak œciœle?
– Ze strachem, ¿eby nie by³o wiêcej. No, doœæ tych g³upstw. W przysz³¹ sobotê czekam

ciê, czekam was wszystkich.
– Mam zamiar byæ wtedy u narzeczonej.
– Poœlij zastêpcê, a sam pojedziesz w niedzielê. Liczê na ciebie z pewnoœci¹.
Karol szed³ Piotrkowsk¹, ale czu³ siê jeszcze wiêcej zdenerwowanym i znu¿onym ni¿

przedtem.
Zyska³ tylko to, ¿e pozby³ siê tych jakichœ ciemnych niepokojów i wyrzutów sumienia.
Jakieœ resztki niedawnego nastroju mia³ jeszcze w duszy, ale co chwila zapomina³ o sobie, bo

mu w mózgu dŸwiêcza³y paradoksalne wywody Kurowskiego, które równie¿ prêdko prze¿u³.
Wraca³ do równowagi, bo zachcia³o mu siê gwa³townie jeœæ. Wiêc wst¹pi³ po drodze do

„Victorii”.
W restauracji by³o prawie pusto z powodu przedstawienia w teatrze, które siê niedawno

zaczê³o.
Garsoni drzemali w ciemnej sali od ulicy, a po dwóch pierwszych, oœwietlonych, ³azi³

Bum-Bum, poprawia³ binokle obu rêkami, trzaska³ w palce i przystawa³ co chwila, wpatruj¹c
siê w œwiat³a wysadzonymi, martwymi oczami.
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Przy bufecie sta³ wysoki, têgi mê¿czyzna z bardzo ma³¹ spiczast¹ g³ow¹, pokryt¹ czarnym
mchem w³osów, maleñkie czarne punkciki, które stanowi³y g³êboko obsadzone oczy, œwieci-
³y mu z czerwonej twarzy, przeciêtej tak szerokimi ustami o wywiniêtych wargach, ¿e by³y
podobne do nalepionych sinych wa³ków waty.

Pochyli³ siê nad bufetem, oblizywa³ œwiec¹ce usta, wysysa³ co chwila w¹sy, wyciera³ ser-
wetk¹ spiczast¹ czarn¹ bródkê i szepta³ do stoj¹cego przy nim niskiego grubasa, który po³y-
ka³ prawie jakiœ butersznit, ruszaj¹c przy tym w¹sami, nosem, brwiami i wytrzeszczaj¹c
zap³yniête t³uszczem oczy.

– Mój paneczku kochany, a mo¿e by tak koniaczek jeszcze raz, co? Niech no pani strzyk-
nie, a potem tak kawiorku, befsztyczek po tatarsku, co? Oby nam siê dobrze dzia³o!

Stuknêli siê i wypili.
– Mój paneczku kochany, a tak przepowiedzieæ sobie jeszcze do trzeciego razu, co?
Karol przeszed³ do pokoju od podwórza i nim mu podali jeœæ, przegl¹daæ zacz¹³ ostatnie

gazety.
Przyszed³ zaraz za nim Bum-Bum, szed³ zygzakowato, nogi mu ostro wyskakiwa³y i drga-

³y tabetycznie, a binokle co chwila opada³y na piersi.
– Dobry wieczór! Z dyrektora rzadki goœæ! – be³kota³ jakoœ niewyraŸnie i rybie martwe

oczy nastawia³ na niego.
– Mieszkam daleko – odpowiedzia³ krótko, przys³aniaj¹c siê gazet¹, aby siê go prêdzej

pozbyæ. – Co to? – zapyta³ prêdko, odsuwaj¹c siê mimowolnie, bo Bum-Bum nachyli³ siê
nad nim.

– A, niebieskie nitki ma dyrektor na ramionach i plecach, o!
Zacz¹³ z niego œci¹gaæ ruchem takim, jakby te nici by³y nieskoñczonej d³ugoœci.
Borowiecki przejrza³ siê w lustrze, ale nie zobaczy³ nic.
– Wszyscy dzisiaj tak jakoœ opl¹tani... – be³kota³ Bum-Bum. – Ma pan jeszcze na plecach!
I znowu snu³ z niego te urojone jakieœ nici, mota³ je w rêkach, rzuca³ na pod³ogê i snu³

dalej, poruszaj¹c siê automatycznie, zapatrzony wzrokiem, który nic nie widzia³, w te zwoje
b³êkitnych w³ókien, jakimi by³ osnuty Borowiecki, który zniecierpliwiony zadzwoni³ na gar-
sona, wskazuj¹c g³ow¹ Bum-Buma.

Garson uj¹³ go pod ramiê i odprowadzi³.
Bum-Bum nie stawia³ oporu, szed³ jak senny, tylko zacz¹³ z niego zdejmowaæ nici ca³ymi

garœciami i rzucaæ na ziemiê.
Na Borowieckim zrobi³a ta scena tak przykre wra¿enie, ¿e z poœpiechem zjad³ i wyniós³

siê; w bufecie Bum-Buma ju¿ nie zasta³, by³ tylko ten wysoki, siedzia³ przy stole, g³oœno
mlaska³ jêzykiem i z kawa³kiem befsztyku w zêbach gada³.

– Rêka rêkê... tego, uwa¿a paneczek kochany! O ile siê da... o tyle siê zrobi.
Gruby nie odpowiada³, bo mia³ usta zapchane miêsem, tylko jeszcze szybciej porusza³

twarz¹.
Na rogu pasa¿u Meyera pod latarni¹ Borowiecki znowu spostrzeg³ Bum-Buma, szed³ wol-

no i snu³ dalej tê urojon¹ przêdzê, snu³ z latarñ, z przechodniów, z domu; z powietrza ³apa³
nad g³ow¹, bo mu siê zdawa³o, ¿e ca³a ulica jest zasnuta niby pajêczyn¹, wiêc j¹ rwa³, œci¹ga³
i jakby siê przedziera³ przez ni¹.

– Delirium tremens – szepn¹³ Karol z politowaniem i pojecha³ do domu; obiecywa³ sobie,
¿e zaraz pójdzie spaæ i wyœpi siê za wszystkie czasy.
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Mateusz gra³ na harmonijce, a w ciemnej, d³ugiej sieni kilka s³ug z domów s¹siednich
walcowa³o z zapa³em.

Przerwa³ im tê zabawê, zabieraj¹c Mateusza do mieszkania.
Maksa Bauma ju¿ nie by³o, pozosta³ tylko po nim szumi¹cy jeszcze samowar.
Kaza³ pos³aæ ³ó¿ko, zapowiadaj¹c, ¿eby w sieni by³o cicho, bo zaraz po herbacie pójdzie

spaæ.
Nie poszed³ jednak, bo gdy go owionê³a cisza mieszkania, wtedy go schwyci³ taki ostry

spazm nudy, ¿e nie wiedzia³, co ma z sob¹ zrobiæ.
Rozebra³ siê, ale spaæ nie poszed³, zacz¹³ przegl¹daæ jakieœ papiery i rzuci³ je z niechêci¹

na stó³, zajrza³ do Maksa pokoju – ciemny by³ i wion¹³ pustk¹.
Popatrzy³ na ulicê cich¹ i usypiaj¹c¹ ju¿ po œwi¹tecznym ruchu.
W ca³ym domu panowa³a cisza przygnêbiaj¹ca, a z ka¿dego k¹ta mieszkania wy³azi³a nuda

i pustka.
Nie móg³ ju¿ d³u¿ej wytrzymaæ w tej samotnoœci, pospiesznie siê ubra³ i nie pamiêtaj¹c

ju¿ ani o niedawnych zgryzotach z powodu Emmy i postanowieniach ¿ycia inaczej, pojecha³
do Lucy.
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XIII

Po po³udniu na drugi dzieñ Borowiecki, rzeŸwy, wyœwie¿ony, spokojny zupe³nie po wczo-
rajszej burzy, która przesz³a nie zostawiaj¹c w nim innego œladu nad drwi¹cy uœmiech z sa-
mego siebie, podobny jasnoœci¹ i humorem do tego dnia niedzielnego, jaki zatopi³ £ódŸ
w s³onecznych blaskach, cieple i radoœci nadchodz¹cej wiosny, wybiera³ siê z wizyt¹ do
Müllerów.

Szykowa³ siê do niej tak starannie, ¿e Maks mrukn¹³ niechêtnie:
– Komediowy amant!
Ale Maks nie by³ dzisiaj w dobrym humorze.
Przyszed³ do domu póŸno, wsta³ jeszcze póŸniej, bo o drugiej po po³udniu, i ³azi³ po miesz-

kaniu w pantoflach, zagl¹da³ we wszystkie k¹ty, próbowa³ siê ubieraæ, ale wszystko mu by³o
niedogodnym, wiêc zarzuci³ ca³y pokój bielizn¹ i garderob¹, kopi¹c je ze z³oœci i wymyœlaj¹c
co chwila na Mateusza, to na praczkê, ¿e mu przypali³a ko³nierzyki, to znowu zacz¹³ iryto-
waæ siê na szewca, który mu reperowa³ kamaszki i pozostawia³ w œrodku ostre koñce szpi-
lek; tak zapewnia³ o tym Mateusza, który siê zaklina³ na wszystkie œwiêtoœci mu znane, ¿e to
nieprawda, ¿e kamaszki w œrodku s¹ g³adkie jak aksamit.

– Ani kruszyny nie ma, ani tylego Ÿdziebdzia!
– Ma³pa zielona jesteœ, mnie najwyraŸniej kole, a ten gada, ¿e nic nie ma!
– Wsadzi³em palec, nic nie czujê, potem ca³¹ rêkê i ty¿ nie ma.
– To ozorem pomacaj, to odczujesz tak samo jak ja nog¹! – krzycza³, wyrywaj¹c mu but.
– Hale, ja ta ni mam ozora w tym samym miejscu co pan – rzek³ z gniewem famulus i wy-

niós³ siê trzaskaj¹c drzwiami.
Maks poszed³ do okna i tam pod œwiat³o skroba³ w bucie pogrzebaczem.
– Po czym ty masz taki katzenjamer101 z³oœci? – zagadn¹³ go Borowiecki, wci¹gaj¹c rêka-

wiczki.
– Po czym? Ju¿ mnie diabli bior¹ ze wszystkiego. Wczoraj zmarnowa³em sobie wieczór

przez Kurowskiego. By³, a nie przyjmowa³ u siebie, bo przyjmowa³ jak¹œ... ma³pê! Poszed³em
do domu ju¿ z³y, a tam przy kolacji uraczy³em siê na dobre! Niech jasne pioruny spal¹ wszyst-
kie buty i wszystkich szewców!

Trzasn¹³ kamaszkiem o pod³ogê, pogrzebacz rzuci³ pod piec i zacz¹³ siê szybko rozbieraæ.
– Co robisz?
– Idê spaæ – powiedzia³ ponuro. – Niech diabli wszystko wezm¹, tu buta w³o¿yæ nie mogê,

bo k³uje, ta klêpa popali³a mi ko³nierzyki, w domu piek³o, tego ju¿ za wiele. Mateusz! –
rykn¹³ pe³n¹ piersi¹. – Jakby kto do mnie przychodzi³, to mnie dzisiaj nie by³o i nie ma, s³y-
szysz?

– To siê wie, a jakby ta... jak siê nazywa, panna Antka przysz³a?
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– To j¹ wyrzuæ, a jak mnie obudzisz, to ci ³eb przekrêcê na drug¹ stronê i tak¹ watê ci z py-
ska zrobiê, ¿e ciê rodzona kochanka nie pozna. Telefon zaknebluj, przynieœ samowar i wszyst-
kie dzienniki.

– Có¿ siê u was sta³o? – zapyta³ Karol, zupe³nie nie zdziwiony jego sposobem przepêdza-
nia œwi¹t i niedziel, bo siê to zdarza³o zbyt czêsto.

– Co? Od jutra zmniejszamy dzieñ roboczy o dwadzieœcia piêæ procent. Sezon zupe³nie
martwy, nic siê nie sprzedaje, magazyn zawalony, weksli nie p³ac¹, a w dodatku ojciec za-
miast dawno zmniejszyæ iloœæ godzin roboczych lub oddaliæ z po³owê robotników, p³acze, ¿e
ci biedacy nie bêd¹ mieli co jeœæ, i ¿yruje rozmaitym ³ajdakom weksle. Za rok sam nie bêdzie
mia³ co jeœæ. Niech sobie zdycha, jeœli mu siê tak podoba, ale po co ja mam na tym cierpieæ!

– Po³owa fabryk zmniejsza p³acê, oddala robotników i ogranicza produkcjê. S³ysza³em
wczoraj u Endelmanów, rozprawiano dosyæ szeroko.

– Niech ich diabli wezm¹ wszystkich razem, co mnie to obchodzi, ja tylko nie chcê, ¿eby
mnie wziêli, i ¿ebym spokojnie móg³ spaæ!

Wsun¹³ siê pod ko³drê, wykrêci³ twarz¹ do œciany i sapa³ g³oœno z irytacji.
– Ojciec musi byæ bardzo zmartwiony, ¿al mi go bardzo.
– Nie gadaj mi o nim, bom taki z³y, ¿e odda³bym go ka¿demu za darmo! – zawo³a³ siada-

j¹c gwa³townie na ³ó¿ku. – Stary niedo³êga! robi sam jak ostatni robotnik, zamêcza siê, od-
mawia sobie nawet tego, ¿e w tym roku nie pojedzie do Ems, chocia¿ doktór radzi³ mu jechaæ
i nawet nakazywa³; robi bokami tak, ¿e mu ju¿ wszystkie warsztaty stan¹ nied³ugo, a tu wczo-
raj przyje¿d¿a m¹¿ Berty, ten mi³y Fryc Wehr, i jak zacz¹³ go podchodziæ, tak stary wyci¹gn¹³
prawie ostatnie pieni¹dze i da³ ³ajdakowi, a potem matce mówi, ¿e siê czuje tak dobrze, i¿
ju¿ nie pojedzie do wód. Ju¿ nie wiem, co siê stanie z nami, bo straci³em nadziejê uratowa-
nia firmy. Dorobi³ siê tyle na swojej uczciwoœci, ¿e po czterdziestu latach roboty, jak teraz
umrze, to bêdê go musia³ pochowaæ za swoje pieni¹dze.

– Za wczeœnie o tym mówisz, bêdzie siê jeszcze trzyma³ d³ugo.
– Fabryka nie wytrzyma roku, musi zdechn¹æ, bo paszy zbraknie, a jak fabryka klapnie, to

stary jej nie prze¿yje! Zdechnie z ni¹ razem, ja go znam dobrze. A kto siê upar³ rêczn¹ fa-
bryk¹ wytrzymaæ konkurencjê z par¹, tego mo¿na od razu pos³aæ do domu wariatów.

– Rzeczywiœcie, jest to maniactwo tak dziwne, ¿e a¿ œmieszne.
– To jest œmieszne dla obcych, ale dla nas to maniactwo jest tragiczne, a szczególniej te-

raz, kiedy ca³a £ódŸ siê trzêsie, kiedy mocne nawet firmy k³ad¹ siê jak zbo¿e, kiedy bankruc-
twami ca³e miasto œmierdzi, kiedy ju¿ nie wiadomo komu daæ kredyt, a komu nie daæ, bo
wszyscy zarywaj¹. Jak ty myœlisz, czym my od paru lat ¿yjemy? ju¿ nie ko³drami ani kapami,
bo te ju¿ naœladuje Zuker i sprzedaje o piêædziesi¹t procent taniej, ¿yjemy tymi czerwonymi
p³ócienkami, ¿yjemy czerwonym kolorem, którego jeszcze dzisiaj nikt nie potrafi naœlado-
waæ. Tylko ten towar idzie jako tako, ale on jest taki drogi, ¿e gdyby szed³ najlepiej, ¿eby siê
sprzedawa³o wszystko, co tylko zrobiæ mo¿na, to siê zarobi na tym dziesiêæ procent. Ja mam
ju¿ tak dosyæ tego kramarstwa, ¿e jak ty prêdko nie zajmiesz siê fabryk¹, to sam, chocia¿ nic
nie mam, za³o¿ê i plunê na wszystko. Zbankrutujê, to zbankrutujê, ale bêdê przynajmniej coœ
robi³!

Po³o¿y³ siê znowu, okrêci³ ko³dr¹ po uszy i milcza³.
– Sezon jest z³y, bankructwa s¹ na porz¹dku dziennym, ogólnie zmniejszaj¹ produkcjê

wszyscy z wyj¹tkiem trzech, mo¿e czterech wielkich fabryk, które maj¹ za co przebyæ kry-
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zys; jest nawet Ÿle, ale ju¿ s¹ widoki poprawienia siê interesów. Ostatnie urzêdowe zawiado-
mienia g³osz¹, ¿e w ca³ej Rosji oziminy jesieni¹ doskona³e, zimê przetrzyma³y œwietnie i za-
powiadaj¹ siê doskonale. Jeœli wiosna nie zawiedzie, jeœli urodzaje bêd¹ dobre przez dwa lub
trzy lata, a ceny na zbo¿e nie spadn¹ w tym czasie, czego siê nawet nie przewiduje z powodu
wyczerpania zapasów u nas i za granic¹ i z powodu nieurodzajów indyjsko-amerykañskich,
to nasz rynek ko³o jesieni zacznie siê o¿ywiaæ. Jest jeszcze jedna przyczyna, dlaczego musi
byæ lepiej w przemyœle tkackim: oto rozpoczêcie olbrzymich pañstwowych robót, które po-
ch³on¹ setki milionów i zajm¹ dziesi¹tki tysiêcy r¹k obecnie bezczynnych! S³yszysz, Maks!

– S³yszê, ale powiem waszym przys³owiem: Patyczki stru¿¹, a ptaszki jeszcze w lesie.
Karol nic siê na to nie odezwa³, tylko w³o¿y³ palto i pojecha³ do Müllerów.
Na Piotrkowskiej spostrzeg³ Koz³owskiego, który po ca³ych dniach w³óczy³ siê po mieœcie.
Sta³ jak, zwykle w baletowym pas, z cylindrem na tyle g³owy, który co chwila zsuwa³ na

czo³o ga³k¹ laski i odsuwa³, rozmawia³ z dyrektorem teatru, który w baraniej siwej czapce,
z jasnym zawiesistym w¹sem i orlim nosem mia³ minê atamana koszowego102.

Odk³oni³ im siê spiesznie i nie zwa¿aj¹c na znaki Koz³owskiego, chc¹cego zatrzymaæ do-
ro¿kê, pojecha³ dalej.

Müllerowie mieszkali za gmachami swojej fabryki, oddzielonej ogrodami od mieszkania,
wychodz¹cego na inn¹ ulicê.

Ulica by³a ma³o zabudowana i zaraz prawie za ich domem wychodzi³a w pola, ale pomi-
mo to by³a ju¿ uregulowan¹, mia³a bruk, trotuary i gazowe oœwietlenie z tego powodu, ¿e
kilku fabrykantów mia³o tutaj swoje mieszkania.

W oknie niskiego parterowego domu, przyciœniêtego bokiem do piêtrowego pa³acyku, za-
¿ó³ci³a siê na chwilê pomiêdzy mas¹ kwiatów twarz Mady i zniknê³a.

W przedpokoju zasta³ Müllerow¹, która mu otwiera³a drzwi i nieomal chcia³a pomagaæ
przy zdejmowaniu palta.

By³a tak zak³opotana i onieœmielona, ¿e tylko ruchem rêki zaprosi³a go do pokoju.
– M¹¿ w kantorze, a Mada zaraz przyjdzie, niech pan siada ! – zaczê³a przysuwaj¹c mu

fotel, na którym po³o¿y³a jedwabn¹ czerwon¹ poduszkê.
Zacz¹³ rozmawiaæ, ale pomimo ¿e mówi³ o najbanalniejszych rzeczach, o pogodzie,

wioœnie, a nawet o dro¿yŸnie na targach, Müllerowa nie da³a siê wywieœæ z cierpliwego
milczenia.

– Ja, ja! – odpowiada³a wyg³adzaj¹c niebieski fartuch, jakim by³a okrêcon¹, i podnosi³a
na niego blade, wype³z³e przy ognisku kuchennym oczy, poruszaj¹ce siê ciê¿ko w pomarsz-
czonej, martwej twarzy.

Mia³a na sobie jakiœ barchanowy w kratkê kaftan i chustkê we³nian¹ na g³owie, zawi¹zan¹
pod brodê.

Wygl¹da³a jak stara kucharka, bo nawet jakiœ zapach roso³ów i frytur103 otacza³ j¹ i rozle-
wa³ siê po pokoju.

Najlepiej siê przeto czu³a w kuchni z poñczoch¹ w rêku, która teraz wygl¹da³a z kieszeni
fartucha.

– Jak¿e pani zdrowie? – zapyta³ w koñcu z rozpacz¹.
– Dobrze, bardzo dobrze – odpowiada³a z³¹ polszczyzn¹ i spogl¹da³a niecierpliwie na

drzwi, którymi mia³a wejœæ Mada.
– A pana ¿ona i dziecka? – zapyta³a po d³ugim namyœle.
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– Jestem jeszcze kawalerem, ³askawa pani.
– Ja, ja! i mój Wilhelm jeszcze kawaler. Pan zna moja Wilhelma?
– Mam przyjemnoœæ go znaæ. Czy ju¿ wyjecha³?
– Ja, do Berlina – odpowiedzia³a z westchnieniem i by³aby siê powoli mo¿e rozgada³a, ale

Mada wesz³a i tak promieniej¹ca zadowoleniem, ¿e stara popatrzy³a na ni¹, obci¹gnê³a jej
stanik i wysz³a.

– Widzi pani, ¿e czasami umiem dotrzymaæ s³owa.
Poda³ jej d³ugi spis ksi¹¿ek, jaki mu zrobi³ Horn, który z literatur¹ by³ w bli¿szych stosun-

kach.
– A by³o panu bardzo trudno? – zagadnê³a akcentuj¹c s³owa na ostatnich literach.
– By³o mi bardzo ³atwo, poniewa¿ pani sobie tego ¿yczy³a.
– Pan nie k³amie? – zapyta³a naiwnie.
– Nie, nie! – odpowiedzia³ z uœmiechem. – Pani myœli, ¿e mê¿czyŸni zawsze k³ami¹!
– Ja nie wiem, tylko Wilhelm to zawsze k³amie. Ja mu nic a nic nie wierzê.
– Ale mnie pani wierzyæ bêdzie?
Zaczyna³ siê bawiæ t¹ rozmow¹.
– A, jak pan nigdy nie sk³amie, to bêdê wierzyæ.
– Obiecujê pani to solennie.
– Dobrze. Wie pan, a tamte ksi¹¿ki ciocia mi przywioz³a i ju¿ czytam.
– Bardzo pani¹ zajmuj¹?
– Takie s¹ tam ³adne. wzruszaj¹ce kawa³ki, ¿e p³aka³yœmy razem z mam¹. Ojciec siê z nas

œmia³, ale musia³am mu wczoraj czytaæ ca³y wieczór.
– PóŸno pani powróci³a od pañstwa Endelmanów?
– Ju¿ by³o ciemno. Widzia³am, jak pan wychodzi³ z salonu.
– Musia³em wczeœniej wyjœæ i bardzo ¿a³owa³em tego.
– Bardzo ³adnie jest u Endelmanów i tak wspaniale przyjmowali.
– ¯a³owa³em, ¿e nie mog³em porozmawiaæ d³u¿ej z pani¹.
– Ale ja za to mówi³am o panu z pani¹ Trawiñsk¹.
– I bardzo mnie panie obmawia³y?
– O nie, nie! To tylko panowie nas obmawiaj¹.
– Przekona³a siê pani o tym?
– Zawsze, jak Wilhelm powraca. z wizyt i wieczorów, to przychodzi do mnie opowiadaæ

i wykpiwaæ ze wszystkich kobiet.
– I myœli pani, ¿e wszyscy mê¿czyŸni tak robi¹?
– Jak pan powie, ¿e nie wszyscy, to ja panu bêdê wierzyæ! – zawo³a³a prêdko, rumieni¹c

siê gwa³townie.
– Zapewniam pani¹, ¿e nie wszyscy.
I tak dalej toczy³a siê rozmowa w tonie naiwnego szczebiotu o niczym, a¿ go znudzi³a,

i zacz¹³ ogl¹daæ kwiaty, bardzo starannie hodowane i przys³aniaj¹ce szyby okien.
Chwali³ je gor¹co.
– Powiem Gotliebowi, to jemu bêdzie przyjemnie.
– Któ¿ to taki?
– Nasz ogrodnik. Pan Störch nie lubi kwiatów i powiada, ¿e jakby w tych doniczkach po-

sadzi³ kartofle, to by³oby wiêcej po¿ytku, ale pan Störch jest g³upi, prawda?
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– Pewnie, ¿e tak jest, skoro pani mówi.
Bawi³ siê coraz lepiej, a póŸniej, gdy siê oœmieli³a wiêcej i rumieñce coraz mniej j¹ k³opo-

ta³y swoj¹ czerwonoœci¹, rozmawia³a tak rezolutnie, ¿e spogl¹da³ na ni¹ z pewnym zdziwie-
niem.

Brakowa³o jej znajomoœci wielu form towarzyskich, bo ojciec by³ za œwie¿ym milionerem
i wychowywa³a siê pomiêdzy kuchni¹ a fabryk¹, w prostym otoczeniu webrów, robotników
i takich samych dorobkiewiczowskich rodzin jak oni, ale zdradza³a du¿¹ ¿ywoœæ umys³u
i wiele rozs¹dku ¿yciowego.

Ob³uda ¿ycia towarzyskiego nie star³a z niej szczeroœci, która nieraz wydawa³a siê œmiesz-
nie dziecinna, ale porywa³a swoj¹ prostot¹.

Skoñczy³a nawet jak¹œ pensjê w Saksonii, sk¹d Müller przyby³ przed laty jako zwyk³y
tkacz do tej ziemi, która istotnie sta³a siê dlañ „ziemi¹ obiecan¹”.

Mia³a nawet pewne pojêcie o wartoœci pieniêdzy, bo w rozmowie powiedzia³a o wspólnej
ich znajomej:

– Pan wie, ¿e Mania Godfryd zerwa³a z narzeczonym?
– Nie, czy pani¹ to oburza?
– Dziwi mnie tylko, bo ani nie jest piêkn¹, ani nie ma posagu i ju¿ z drugim zrywa.
– Mo¿e woli czekaæ na bogatego m³odego fabrykanta.
– Przecie¿ i ten jej narzeczony móg³ siê dorobiæ. Mój ojciec, jak siê ¿eni³, nie mia³ ani

talara, a teraz przecie¿ jest bogaty.
– A mo¿e panna Godfryd chce zostaæ star¹ pann¹?
– A która¿ by chcia³a zostaæ star¹ pann¹ dobrowolnie! – wykrzyknê³a gor¹co.
– Jest pani tego pewn¹?
– Ja bym nigdy nie zosta³a. Mnie zawsze bardzo ¿al starych panien, one s¹ tak samotne

i takie biedne.
– Bo pani dobra.
– A potem ludzie siê z nich œmiej¹. Gdybym mog³a, to by wszystkie kobiety na œwiecie

mia³y mê¿ów i dzieci, i...
Zatrzyma³a siê patrz¹c, czy Borowiecki siê nie œmieje, ale on st³umi³ uœmiech i spogl¹da-

j¹c na jej z³ote rzêsy i twarz mocno zaczerwienion¹, powiedzia³ powa¿nie:
– Dobrze by pani zrobi³a.
– I pan nie œmieje siê ze mnie? – pyta³a podejrzliwie.
– Podziwiam pani dobre serce.
– Papa idzie – zawo³a³a odsuwaj¹c siê nieco od niego.
Müller istotnie wyszed³ z drzwi prowadz¹cych do pa³acu, by³ w pantoflach k³api¹-

cych drewnianymi podeszwami i w barchanowym podwatowanym i mocno zat³uszczo-
nym kaftanie.

Wygl¹da³ jak karczmarz z wypasion¹ czerwon¹ twarz¹, pozbawion¹ zupe³nie zarostu
i œwiec¹c¹ siê t³uszczem, tylko zamiast porcelanowej fajki mia³ w ustach cygaro, które prze-
rzuca³ jêzykiem z jednego k¹ta ust w drugi.

– A czemu, Mada, ja nie wiedzia³em, ¿e jest pan Borowiecki – zawo³a³ po przywitaniu siê.
– Mama nie chcia³a przerywaæ ojcu roboty.
– Widzi pan, ja mam du¿y k³opot.
Wyj¹³ cygaro i poszed³ splun¹æ pod piec do kraszuarki104.
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– Pan nie zmniejsza produkcji?
– Muszê mniej robiæ, bo tyle gotowego towaru, a ma³o co siê sprzedaje. Sezon przepad³

zupe³nie. Kupcy s¹, ale ci wszyscy tylko bankrutuj¹ i zarywaj¹. W tym roku dosyæ straci³em
na nich. Co robiæ, trzeba czekaæ na lepsze czasy.

– No, pan siê sezonu nawet najgorszego nie obawia – zauwa¿y³ z uœmiechem.
– Ja! ale co siê straci dzisiaj, tego ju¿ i najlepszy sezon nie powróci. U Bucholca nie

zmniejszaj¹ dnia?
– Przeciwnie, bo w oddziale bia³ym bêd¹ robiæ wieczorem.
– On ma zawsze glück105. On ci¹gle chory?
– Niby zdrowszy, bo ju¿ próbuje wychodziæ.
– Ale po co ty, Mada, trzymasz tutaj pana, przecie¿ mamy pa³ac dla goœci.
– Mo¿e pan pozwoli dalej? – szepnê³a.
– PójdŸmy, poka¿ê panu moj¹ cha³upê.
– O której cuda opowiadaj¹ w £odzi.
– Zobaczysz pan; kosztuje mnie ca³e sto szeœædziesi¹t tysiêcy rubli; ale wszystko nowe. Ja

nie kupujê starych gratów jak Endelmanowie, mnie staæ na nowe.
Obci¹gn¹³ na doœæ wydatnym brzuchu kaftan i wyd¹³ pogardliwie usta na wspomnienie

starych, bardzo cennych mebli Endelmanów.
Szli w¹skimi schodami, jakie prowadzi³y ze starego domu na pierwsze piêtro pa³acu, bo

ca³y jego parter zajmowa³ kantor g³ówny fabryki.
Mada bieg³a naprzód i otworzy³a wielkie drzwi, u których klamki schowane by³y w bar-

chanowe futera³y.
– Dobrze, ¿e pan przyszed³ – gada³ Müller sapi¹c i przerzucaj¹c ustawicznie cygaro

w ustach.
– Dawno pragn¹³em, ale nigdy mi czas nie pozwala³.
– Ja wiem, ja wiem! – zawo³a³ klepi¹c go w ³opatkê.
– U nas nudno, to siê pan ba³ przyjœæ – szczebiota³a Mada wprowadzaj¹c ich do pa³acu.
– Niech pan si¹dzie na tej ³adnej kanapie – zaprasza³ Müller.
Mieszkanie tonê³o w pó³zmroku, ale Mada popodnosi³a story do góry i jaskrawe œwiat³o

dnia zala³o szereg pokojów umeblowanych z przepychem.
– A mo¿e pan zapali dobre cygaro?
– Nigdy nie odmawiam.
– Spróbuj pan tych, mocne, po siedemdziesi¹t piêæ kopiejek sztuka!
Wyci¹gn¹³ z kieszeni spodni mocno zat³uszczonych i powypychanych garœæ zmiêtych i po-

krzywionych cygar.
– A te s³absze, po rublu, spróbuj pan! – doda³, wyci¹gaj¹c z drugiej kieszeni jeszcze sil-

niej zmiêtoszone, rzuci³ je na stolik, wa³kowa³ brudnymi rêkami, ¿eby siê poprostowa³y, ugry-
za³ koñce i podawa³.

– Spróbujê mocniejszych.
Zapali³ nie bez obrzydzenia.
– Fein, co? – pyta³, rozkraczaj¹c siê na œrodku pokoju z rêkami w kieszeniach.
– Doskona³e, ale to, które pan pali, ma inny jakiœ zapach.
– Moje kosztuj¹ po piêæ fenigów, ja bardzo du¿o palê i przyzwyczai³em siê do nich –

usprawiedliwia³ siê. – Chce pan obejrzeæ mieszkanie?
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– Z ca³¹ przyjemnoœci¹. Maks Baum du¿o mi o nim opowiada³.
– Pan Maks jest pana wielkim przyjacielem – wtr¹ci³a Mada.
– To m¹dry ch³opak, ale jego ojciec to ma coœ... w g³owie. Zobacz pan dobrze, ogl¹daj

pan wszystko, to nie ¿adna tandeta u¿ywana, to wszystko na obstalunek robione w Berlinie.
– Wszystko pan sprowadza³ z zagranicy?
– Wszystko, bo Hüberman powiedzia³, ¿e tutaj u was nic nie dostanie porz¹dnego.
Karol zamilk³ i ogl¹da³ doœæ pobie¿nie garnitury mebli, ciê¿kie portiery z jedwabiów i ak-

samitów, dywany, obrazy, a raczej wspania³e ramy, bo na to zwraca³ uwagê Müller, kandela-
bry kosztowne a niesmaczne, piece pêkate z niemieckiej majoliki, specjalne do jednego
z damskich pokoików sprowadzone zwierciad³a w ramach z saskiej porcelany.

Mada go objaœnia³a szczegó³owo o ka¿dym sprzêcie, by³a bardzo zadowolona z jego obec-
noœci i co chwila podnosi³a swoje jasne porcelanowe oczy i przykrywa³a je spiesznie z³otaw¹
strzech¹ rzês, bo Karol czêste spojrzenia zatrzymywa³ na jej bia³ej twarzy, pokrytej drobniut-
kimi punkcikami piegów, które j¹ obsypywa³y niby puchem brzoskwiniowym, ale nie zanie-
dbywa³ przy tym wykrzykiwañ g³oœno:

– Wspania³e, wspania³e!
Mieszkanie by³o istotnie urz¹dzone z dorobkiewiczowsk¹ wspania³oœci¹.
By³o w nim wszystko, co mo¿na kupiæ za pieni¹dze, ale nie by³o w nim ¿ycia ani gustu.
By³ gabinet do pracy bardzo paradnie urz¹dzony, w którym nikt nie pracowa³; by³a ³azien-

ka wy³o¿ona majolik¹ bia³¹ w niebieski deseñ z wann¹ marmurow¹, do której siê schodzi³o
po kilku stopniach pokrytych szkar³atem, sufit by³ ozdobiony malowid³ami w stylu pompe-
jañskim, ale czuæ by³o, ¿e tutaj siê nikt jeszcze nie k¹pa³.

Pod wie¿yczk¹, która wyskakiwa³a nad dach pa³acyku niby gruby wañtuch106 we³ny, by³
pokój urz¹dzany po mauretañsku; okna, œciany i odrzwia pstrzy³y siê w jaskrawe ordynarne
figlasy rysunkowe, udaj¹ce styl mauretañski, d³ugie a niskie sofy pokrywa³y meblowe barcha-
ny w tym¿e stylu; pokój by³ karykaturalny i ordynarny krzykliwoœci¹ barw, w jakie upstrzono
œciany i okna, a w którym równie¿ nikt i nigdy nie siada³ pod mauretañsk¹ kopu³¹, œwiec¹c¹
jak stary przepalony rondel ceglasto-miedzianymi malowaniami.

– To jest po hiszpañsku – objaœnia³ Müller.
– Po mauretañsku, ojciec siê omyli³ – poprawia³a Mada.
– Pan sam urz¹dza³?
– Ja sam p³aci³em, a Hüberman urz¹dza³.
– Panu siê podoba ten pokój? – pyta³a Mada.
– Bardzo, jest œliczny i oryginalny.
K³ama³ z uœmiechem.
– On jest bardzo drogi! Hüberman doliczy³ mi za niego ca³e dwa tysi¹ce rubli. Ja nie lubiê

g³upstw, lubiê tylko solidne rzeczy, ale jak mi zacz¹³ gadaæ, ¿e w ka¿dym porz¹dnym pa³acu
musi byæ pokój urz¹dzony po chiñsku lub po japoñsku, a ¿e i Mada chcia³a, to on zrobi³ po
mauretañsku dla oryginalnoœci. Mnie to nic nie szkodzi, niech sobie bêdzie po jakiemu chce,
ja i tak w tym nie bêdê mieszka³.

– To pañstwo nie mieszkaj¹ w pa³acu?
– Panie Borowiecki, ¿ebym ja mieszka³ w pa³acu, to by siê ze mnie tak œmieli, jak siê

œmiej¹ z Meyera i z Endelmana. Po co mi to, kiedy wygodniej w starej cha³upie.
– Ale szkoda trzymaæ pustk¹.
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– Niech stoi. Wszyscy stawiaj¹ pa³ace, i ja kaza³em postawiæ, maj¹ salony, i ja mam salo-
ny, maj¹ powozy i konie, i ja mam powozy i konie. Kosztuje drogo, niech kosztuje i niech
sobie stoi, niech ludzie wiedz¹, ¿e Müller mo¿e mieæ pa³ace, a woli mieszkaæ w starym domu.

Poszli dalej ogl¹daæ.
W œrodku mieszkania, z oknem na alejkê prowadz¹c¹ do fabryki, by³ d³ugi w¹ski pokój

obity ciemn¹ materi¹.
Pod œcianami sta³y niskie sofy pokryte czerwon¹ w z³ote kwiaty skór¹, z ty³ami siêgaj¹cymi do

pó³ wysokoœci œcian i poprzegradzanymi na pojedyncze siedzenia jak w coupé107 drugiej klasy.
W¹skie zwierciad³a wpuszczone w mur patrzy³y mrocznie znad sof i marmurowych kon-

sol obwiedzionych br¹zowymi galeryjkami.
By³ to pokój do palenia, jak objaœnia³a Mada, ale znaæ by³o po niepokalanej nowoœci sof

i stolików niskich, symetrycznie przed nimi rozstawionych, ¿e tutaj nikt jeszcze nie pali³.
Potem ogl¹dali ogromny salon oœwietlony czterema oknami, zupe³nie bia³y, ze stiukowym

sufitem gêsto z³oconym, zapchany meblami, prze³adowany mas¹ obrazów, kandelabrów, ko-
lumn, kanapek i krzese³, które w wyci¹gniêtych szeregach, owiniête w bia³e pokrowce, sta³y
pod œcianami; znaæ by³o, ¿e nikt tutaj siê jeszcze nie bawi³ i nikt nie siada³ na tych meblach.

By³y jeszcze maleñkie gabineciki, wyz³ocone i ozdobione jak bombonierki, pe³ne graci-
ków, pustych ¿ardinierek, paradnych marmurowych kominków, na których siê wdziêczy³y
porcelanowe statuetki.

By³ i pokój jadalny, po³¹czony wind¹ z kuchni¹, ca³y wy³o¿ony mahoniowymi kwadrata-
mi, ujêtymi w cienkie jak ostrza br¹zowe listwy, ze sto³em ciê¿kim w poœrodku, z kredensa-
mi w stylu empire, które Müller kolejno otwiera³ i pokazywa³ ich wnêtrza zapchane porcelan¹
i zastawami sto³owymi, których nikt nie u¿ywa³.

By³a i biblioteka, bo budowniczy i tapicer o niczym nie zapomnieli; ma³y pokoik obsta-
wiony szafkami z bia³ego dêbu, w stylu staroniemieckim, w którym siê z³oci³y przez szyby
szaf grzbiety dzie³ wszystkich wielkich pisarzów œwiata, a których tutaj nikt nie tylko nie
czyta³, ale i nikt nie zna³ ich imion.

A na zakoñczenie poszli do sypialni; na œrodku sta³y dwa olbrzymie ³o¿a, zas³ane jedwabn¹
niebiesk¹ poœciel¹ i przys³oniête takimi¿ kotarami, niebieski równie¿ dywan zaœcie³a³ ca³¹
posadzkê i niebieskie obicie mia³y œciany.

W rogu sta³a wielka marmurowa umywalnia dwuosobowa, tak wielka, ¿e mo¿na by w niej
p³awiæ konie, po³¹czona rurami z fabryk¹, która dostarcza³a wody ciep³ej.

Nikt nie sypia³ w tej sypialni.
– Wspania³y pokój do spania! – szepn¹³ Karol.
– To Mady, jak pójdzie za m¹¿. ChodŸmy do pokoju Mady.
Ale Mada zaczê³a protestowaæ, ¿e jeszcze w nim nie sprz¹tniêto.
– G³upia jesteœ – mrukn¹³ i wprowadzi³ Karola do bardzo jasnego pokoju, wybitego bia³o-

ró¿ow¹ materi¹.
Maleñkie mebelki sta³y w wielkim nie³adzie na jasnym dywanie.
– Doskona³e miejsce do pisywania liœcików – powiedzia³ Karol, przypatruj¹c siê maleñkiemu

biurku, na którym w wielkim porz¹dku u³o¿one le¿a³y pude³ka z papierem i przybory do pisania.
– Có¿ z tego, kiedy zupe³nie nie mam do kogo pisywaæ. A tyle razy chcia³am bardzo pisaæ

list – mówi³a ze szczer¹ przykroœci¹ i zaczê³a cmokaæ na dwa kanarki, rozbijaj¹ce siê w mo-
siê¿nej klatce, stoj¹cej na parapecie okna.
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– S³uchaj¹ pani?
– O, s³uchaj¹. Wilhelm przychodzi³, gwizda³ im ci¹gle i ponaucza³ œpiewaæ.
– Ma pani pokój jak Goethowska Gretchen.
Nie wiedzia³a, co na to odpowiedzieæ, ale zarumieni³a siê po w³osy.
Powracaj¹c na dó³, Karol raz jeszcze przygl¹da³ siê tym licznym pokojom, które sta³y w ci-

szy pustki i sztywnoœci.
By³y tak wspania³e, tak czyste, œwie¿e, nowe, ¿e robi³y wra¿enie wystawy tapicerskiej,

urz¹dzonej bardzo bogato, ale zupe³nie bez gustu.
Prócz Mady nikt nie mieszka³ w pa³acu, sta³ na pokaz goœciom i dlatego, ¿eby Müller móg³

powiedzieæ: – Mam pa³ac.
Na dole w ma³ym pokoiku, przylegaj¹cym do kuchni i który s³u¿y³ za jadalniê ca³ej rodzi-

nie, Müllerowa poda³a kawê.
Karol wymawia³ siê brakiem czasu, ale Müller odebra³ mu kapelusz, wzi¹³ go wpó³ i po-

sadzi³ na krzeœle.
Pozosta³, bo Mada tak wymownie prosi³a go oczami, ¿e nie chcia³ jej robiæ przykroœci,

tylko siê spieszy³, gdy¿ mia³ jeszcze byæ dzisiaj u Bucholca.
Prosi³ te¿ Müllera o protekcjê do Szai dla Horna.
Fabrykant przyrzek³ uroczyœcie, ¿e jutro osobiœcie siê tam uda, i rêczy³ nawet za skutek,

bo ¿y³ z Szaj¹ w bliskich stosunkach.
Müllerowa w milczeniu podsuwa³a ró¿ne ciastka swojej roboty i kilka razy poprawia³a

Madzie w³osy, które siê wysuwa³y z³otymi kosmykami na czo³o, bo dziewczyna tak by³a ura-
dowana i podniecona, ¿e ci¹gle siê œmia³a i na nic nie zwa¿a³a.

Nie umia³a nawet ukryæ tego, ¿e siê jej Karol bardzo podoba³, mówi³a mu to kilkakrotnie
w ró¿ny sposób.

Müller by³ równie¿ rad, bra³ go wpó³, klepa³ po kolanie i szeroko opowiada³ o swojej fabryce.
Karol, jak móg³, udawa³ zajêcie tym, co mu mówiono, s³ucha³ cierpliwie, odpowiada³, ale

w g³êbi nudzi³ siê i mêczy³ tym przymusem i banalnoœci¹ tematów, jakie Müller podnosi³.
Dom ca³y mia³ wybitne cechy ma³ego mieszczañstwa w obyczajach i pogl¹dach, pachnia³

porz¹dkiem i t¹ czysto niemieck¹ wo³ow¹ pracowitoœci¹.
Wyj¹tkowi byli tylko na tym punkcie, ¿e nie popsu³y ich miliony i mieli wymagania i in-

stynkty robotników.
– Jak pan bêdzie naszym s¹siadem, to musi pan bywaæ czêœciej u nas.
– A pan bêdzie blisko mieszka³? – zawo³a³a Mada rozpromieniona.
– Tak. Widzi pani ten d³ugi rz¹d okien za fabryk¹ Trawiñskiego? – pokazywa³ oknem.
– To stara fabryka Meisnera!
– Ja j¹ kupi³em.
– To pan bêdzie blisko! – zawo³a³a radoœnie i umilk³a nagle zachmurzona, siedzia³a ju¿

cicho do samego odejœcia Karola, tylko prosi³a go, aby przyszed³ znowu.
Obieca³ to solennie i tak œcisn¹³ jej rêkê na po¿egnanie, ¿e obla³a siê rumieñcem i d³ugo

oknem wygl¹da³a za nim.
Borowiecki szed³ ju¿ prosto do Bucholca, ale szed³ wolno, bo go obci¹¿y³a ta serdecznoœæ

Müllera i jeszcze wiêksza Mady.
Uœmiecha³ siê do jakiegoœ obrazu, który w coraz pe³niejszych formach wy³ania³ mu siê

z mózgu.
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Czu³, ¿e Müller da³by mu córkê bez ¿adnego wahania.
Rozeœmia³ siê prawie g³oœno, bo przypomnia³ sobie tego grubego czerwonego Niemca,

w barchanowym kaftanie, w zat³uszczonych spodniach i w starych pantoflach, na tle salonów.
By³ œmiesznym, ale co go to obchodzi³o.
– Mada ma du¿o naturalnego wdziêku i okr¹g³y milion w dodatku! – Do licha – mrukn¹³.

– A jednak! – myœla³ i zacz¹³ stawiaæ pewne przypuszczenia i kombinacje, ale rych³o siê
ich pozby³, bo przypomnia³ sobie Ankê i list jej, jaki rano odebra³ i którego jeszcze nie
przeczyta³.

– Zawsze coœ staje w poprzek, zawsze cz³owiek jest niewolnikiem! – szepn¹³ wchodz¹c
do kantoru Bucholca.

Bucholc po ostatnim ataku prêdko uczu³ polepszenie i ju¿ nie tylko przesiadywa³ w kanto-
rze jak dawniej, ale zaczyna³ wychodziæ do fabryki i ³azi³ po niej z pomoc¹ kija lub którego
z robotników.

Z Borowieckim by³ na dobrej stopie, pomimo ¿e ten wymówi³ mu miejsce i ¿e k³ócili siê
po kilka razy dziennie.

Ufa³ mu we wszystkim i potrzebowa³ go teraz, nim Knoll powróci, bo ziêæ na wezwanie
do powrotu, z powodu choroby teœcia, odpowiedzia³ telegraficznie, ¿e gdyby stary umar³, to
przyjedzie, a inaczej nie myœli sobie psuæ interesów.

Bucholc przegl¹da³ wielk¹ ksiêgê, któr¹ mu August podtrzymywa³, i tylko spojrza³ na
wchodz¹cego, kiwn¹³ mu g³ow¹ i dalej sprawdza³ pozycje bud¿etu.

Karol w milczeniu zabra³ siê do klasyfikowania korespondencji, a póŸniej rozpatrywa³ pla-
ny i kosztorysy nowych urz¹dzeñ w farbiarni, jakie sam zaprojektowa³; robota by³a pilna, bo
na nowych maszynach mia³ siê drukowaæ towar ju¿ na nastêpny sezon zimowy.

Wieczór robi³ siê prêdko i przez okna kantoru park czernia³ coraz bardziej i zaczyna³ szu-
mieæ nagimi drzewami, które ko³ysane wiatrem zagl¹da³y do okien, trzês³y siê chwilê w œwie-
tle i cofa³y.

Robota sz³a mu niesporo, bo co chwila przypomina³ siê Müller, odk³ada³ wtedy sztywne
karty pe³ne rysunków, cyfr i notat i zapada³ w zadumê.

Cisza zupe³na panowa³a w kantorze, wiatr tylko siê wzmaga³ na dworze, harcowa³ po drze-
wach, t³uk³ nimi o œciany i okna i dudni³ g³ucho po blaszanych dachach.

Elektryczne œwiat³o drga³o i œlizga³o siê po czarnych szafach, w których sta³y uszeregowa-
ne olbrzymie ksiêgi, maj¹ce na grzbietach bia³e cyfry lat, z jakich pochodzi³y.

Bucholc oderwa³ oczy od ksiêgi i zas³ucha³ siê w dalekich tonach harmonijki, jakie p³ynê-
³y z wiatrem gdzieœ od domów familijnych.

Usta mu drga³y nerwowo, okr¹g³e jastrzêbie oczy, bardziej czerwone ni¿ zwykle, powle-
k³y siê jakby smêtkiem, s³ucha³ d³ugo, a w koñcu rzek³ cicho:

– Nudno tutaj, prawda?
– Jak w kantorze.
– Mam dziwn¹ chêæ us³yszenia muzyki, tylko g³oœnej bardzo, gwaru wielkiego: a nawet

chcia³bym widzieæ du¿o ludzi.
– Zd¹¿y³by pan prezes jeszcze do teatru. Dopiero dziewi¹ta.
Bucholc nic nie odpowiedzia³, po³o¿y³ g³owê na grzbiecie fotelu i zapatrzy³ siê przed sie-

bie, i z wolna zaczê³o mu twarz powlekaæ jakieœ ostre zniechêcenie i nuda.
– Jak siê pan prezes czuje dzisiaj? – spyta³ Karol po chwili.
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– A dobrze, dobrze! – odpowiedzia³ st³umionym g³osem i ostry, gorzki uœmiech okoli³ mu
sine usta.

Nie, nie by³o mu dobrze; serce wprawdzie bi³o spokojnie i normalnie, bóle nóg przesz³y,
móg³ siê dosyæ swobodnie poruszaæ, ale czu³, ¿e nie jest mu dobrze.

Czu³ dziwn¹ ociê¿a³oœæ w sobie, nie móg³ myœleæ, bo co chwila rwa³a mu siê przêdza
œwiadomoœci i zapada³ w g³uchy stan apatii; nudzi³a go robota, cyfry, zyski i straty, wszystko
stawa³o mu siê zupe³nie obojêtnym dzisiaj.

A g³êboko pod lini¹ œwiadomoœci, poprzez tê szar¹ ciê¿k¹ mg³ê nudy wyrywa³y siê b³yski
pragnieñ nieokreœlonych, zachcenia tak mgnieniowe, ¿e w drodze do uœwiadomienia przepa-
da³y i zalewa³y mu mózg mrokiem, a serce smutkiem zniechêcenia.

– Strasznie pusto w ca³ym domu – powiedzia³ cicho i rozgl¹da³ siê po kantorze, po tych
szafach, po oknach, patrzy³ na Augusta, który oparty grzbietem o framugê drzwi wyprosto-
wa³ siê nagle i czeka³ rozkazu.

Przypatrywa³ siê wszystkiemu dziwnie badawczym wzrokiem, jakby ogl¹da³ po raz pierw-
szy, i opad³ w fotel bezw³adnie, zwiesi³ g³owê na piersi i dysza³ ciê¿ko, bo mu duszê œcisn¹³
jakiœ mocny, bardzo bolesny spazm strachu niewyt³umaczonego, czepia³ siê jeszcze oczami
czarnych punktów cyfr na bia³ej karcie ksi¹¿ki, b³yszczenia œwiat³a na br¹zowym wielkim
ka³amarzu, to wiesza³ siê jakby na tym coraz s³abiej dŸwiêcz¹cym odg³osie harmonijki, na
szumie parku i na dalekim, g³uchym odg³osie turkotów ulicznych, ale dusza zeœlizgiwa³a siê
bezw³adnie z tych krawêdzi i zapada³a w ciemniê, pe³n¹ strasznej ciszy.

Przed dziesi¹t¹ Karol skoñczy³ robotê i poda³ papiery, t³umacz¹c obszernie ka¿d¹ pozycjê.
– Dobrze, dobrze! – mówi³ od czasu do czasu Bucholc, nic prawie nie s³ysz¹c.
Nic go to nie obchodzi³o, bo coraz g³êbiej czu³ tê pustkê i osamotnienie, w jakim ¿y³, co-

raz mocniejszym ko³em zaciska³o mu duszê zniechêcenie i niemoc.
– Po co ja siê tym zajmujê. Kosztuje tyle czy tyle, to kwestia kasjera – powiedzia³ niechêtnie.
Borowiecki zabiera³ siê do wyjœcia.
– Idziesz pan ju¿?
– Skoñczy³em robotê na dzisiaj. Dobranoc panu.
Uœcisn¹³ mu rêkê i wyszed³, a Bucholc nie móg³ siê zdobyæ na proœbê, aby pozosta³, bo

w ostatniej chwili wstyd mu siê zrobi³o tej dziecinnej s³aboœci.
S³ucha³ s³abn¹cych w oddali jego kroków i by³by bardzo wiele da³, gdyby Borowiecki po-

wróci³.
– August, pójdŸmy na górê – szepn¹³, podnosz¹c siê z miejsca i poszed³ bez pomocy loka-

ja, który gasi³ œwiat³a i zamyka³ drzwi.
Drugi lokaj, czuwaj¹cy w przedpokoju, szed³ przed nim ze œwiec¹, a Bucholc wolno wlók³

siê przez olbrzymie, ciche i puste mieszkanie.
Tak mu siê dziwnie pustym wydawa³o dzisiaj, tak mu ciê¿y³a ta samotnoœæ, ¿e poszed³

zajrzeæ do ¿ony, ale ¿ona spa³a, zakopana w betach, ¿e tylko kawa³ek jej ¿ó³tej woskowej
twarzy widaæ by³o na poduszce, nie obudzi³a siê na odg³os jego wejœcia, tylko papuga, prze-
budzona blaskiem œwiat³a, zeskoczy³a z klatki i uwieszona pazurami na firance zakrzycza³a
¿a³oœnie:

– Kundel, Kundel!
Cofn¹³ siê zawiedziony i poszed³ prosto do siebie.
– August! – zawo³a³ pó³g³osem.
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Lokaj stan¹³ w oczekuj¹cej postawie, ale mu Bucholc nic nie powiedzia³, siedzia³ w fotelu
przed piecem, porusza³ nieodstêpnym kijem dogasaj¹cy ogieñ i z dziwn¹, po raz pierwszy
odczuwan¹ obaw¹ myœla³, ¿e musi zostaæ sam.

– Pozamykaj okiennice – rzek³ w koñcu i sam sprawdza³, czy dobrze zamkniête s¹ ¿elazne
wewnêtrzne okiennice, rozebra³ siê, po³o¿y³ i próbowa³ czytaæ, ale oczy mia³y ciê¿ar o³owiu,
nie móg³ nimi poruszaæ.

– Czy mogê ju¿ iœæ? – zapyta³ szeptem lokaj.
– IdŸ, idŸ! – odpowiedzia³ gniewnie, a gdy August ju¿ dochodzi³ do drzwi, zawo³a³:
– August!
Lokaj zawróci³ i sta³ czekaj¹c, wtedy Bucholc zacz¹³ siê go pytaæ powoli o ¿onê i o dzie-

ci, a pyta³ tak ³askawie, ¿e August odsun¹³ siê na bezpieczn¹ odleg³oœæ od jego kija i odpo-
wiada³ nieœmia³o, zaniepokojony t¹ nies³ychan¹ dobroci¹.

Bucholcowi sz³o o to, aby go zatrzymaæ jak najd³u¿ej w pokoju, a nie móg³ powiedzieæ
mu prosto w oczy, aby zosta³.

Ta dziwna rozmowa prêdko go zmêczy³a i w koñcu skin¹³, ¿eby sobie szed³ spaæ.
Pozosta³ sam i te obawy samotnoœci, te jakieœ dziwne, ciemne trwogi zaczê³y mu przeni-

kaæ duszê coraz ostrzejszymi w³óknami.
Nas³uchiwa³ pilnie odg³osów z ulicy, ale ulica spa³a, a s³absze echa nie by³y w stanie prze-

drzeæ siê przez ¿elazne, obite woj³okiem108 okiennice.
Uniós³ siê na ³okciu i z zapartym oddechem, kurczowo œciskaj¹c rewolwer, s³ucha³ d³ugo,

bo mu siê wyda³o, ¿e s³yszy coraz bli¿szy i wyraŸniejszy odg³os kroków przez puste pokoje.
Nikt jednak nie szed³, tylko odg³os bij¹cego zegaru doszed³ go jêkliwym dŸwiêkiem z któ-

regoœ z pokojów.
To mu siê wydawaæ znowu poczyna³o, ¿e ciê¿ka aksamitna portiera zas³aniaj¹ca drzwi,

wydyma siê tak dziwnie, jakby siê za ni¹ kry³ cz³owiek.
Uœmiechn¹³ siê z w³asnego z³udzenia i znowu le¿a³ spokojnie, przyt³umiwszy œwiat³o.
Nie móg³ jednak zasn¹æ.
Godziny p³ynê³y tak strasznie wolno, ¿e wydawa³y mu siê nieskoñczonoœci¹.
I nie uspakaja³ siê zupe³nie, a nawet to zdenerwowanie i te wszystkie obawy wzrasta³y

stopniowo i z wolna zamienia³y siê w jedn¹ obawê œmierci.
Zdawa³o mu siê, ¿e zaraz umrze, i tak jasno to zobaczy³, tak nim ta straszna myœl zatrzê-

s³a, tak go oszo³omi³a, ¿e zerwa³ siê z ³ó¿ka, jakby chcia³ uciekaæ, trz¹s³ siê ca³y z trwogi
i zacz¹³ gwa³townie dzwoniæ na dy¿urnego lokaja, œpi¹cego na dole.

– IdŸ prêdko, niech tutaj zaraz przyjdzie doktór – wo³a³ sinymi ustami.
A gdy po pewnym czasie przyszed³ Hamerstein, rzek³ mu:
– Mnie coœ jest! Obejrzyj no mnie i zaradŸ.
– Nic nie widzê – odpowiedzia³ zaspany doktór, obejrzawszy go dosyæ starannie.
Bucholc zacz¹³ mu opowiadaæ swój stan.
– Jak siê pan prezes wyœpi, to i wszystko przejdzie.
– G³upiœ! – odpar³ mu porywczo Bucholc, ale wielk¹ dozê chloralu za¿y³ i wkrótce zaraz zasn¹³.
Borowiecki, zmêczony nadprogramow¹ prac¹, pojecha³ do miasta na herbatê.
U Roszkowskiego pusto by³o ju¿ w tej godzinie, tylko w ostatnim pokoju cukierni za lu-

strem siedzia³o trzech mê¿czyzn: Wysocki, Dawid Halpern i Myszkowski, in¿ynier z fabryki
barona Meyera.



182

Przysiad³ siê do nich, bo zna³ dwóch ostatnich, a z Wysockim zaraz go poznajomili.
Dawid Halpern, pochylony nad stolikiem, bi³ w niego chudymi rêkami i prawie krzycza³:
– Pan, panie Myszkowski, nie wie, co daje ta praca w £odzi, bo pan wiedzieæ nie chce, ale

ja pana zaraz przekonam, ja panu poka¿ê rezultaty!
Wyj¹³ z pugilaresu kilka wycinków z „Kuriera” i podsuwaj¹c mu pod oczy czyta³:
– S³uchaj pan: „Od dnia 22 do 28 wywieziono z £odzi: wyrobów ¿elaznych –1791 pu-

dów109, przêdzy 11 614 pudów, wyrobów bawe³nianych 22 852 pudów, wyrobów we³nianych
10 309 pudów.” To panu nic nie mówi, to siê samo zrobi³o! A ja panu poka¿ê, co przez ten
tydzieñ robiono w £odzi.

– Nie nudŸ pan swoj¹ statystyk¹. Ch³opiec, kawy trzy! Pan Borowiecki napije siê z nami?
– Ja tylko parê cyfr panu przeczytam, s³uchajcie, panowie, bo to tyle warto co Biblia, a mo-

¿e i trochê wiêcej: „Przywóz nastêpuj¹cy: we³ny 11 719 pudów, przêdzy 12 333, ¿elaza 7303,
maszyn 4618, smarów 8771, m¹ki 36 117, zbo¿a 8794, owsa 18 685, drzewa razem 36850,
bawe³ny surowej 120 682, wêgla kamiennego 1 032 360 pudów.” Takie cyfry g³oœno dzwo-
ni¹, to jest ³adny papier taki wykaz; £ódŸ musi mieæ dobry brzuch, ¿eby to wszystko przetra-
wiæ, to trzeba trochê pracowaæ, a pan mówi, ¿e tylko g³upi pracuj¹.

– I byd³o, pêdzone batem – mówi³ spokojnie Myszkowski, popijaj¹c kawê.
– Aj, aj, co pan wygaduje! Jakim batem, gdzie bat! Ludzie musz¹ robiæ, no, powiedz pan, co

by robi³ taki prosty cham, ¿eby on nie musia³ robiæ! On zgni³by z pró¿niactwa i zdech³by z g³odu.
– Daj pan pokój! Pan siê zachwycaj pracowitoœci¹ £odzi, wys³awiaj pan dalej swoje cu-

downe miasteczko, ca³uj pan po rêkach ka¿dego, który tylko zechce zostaæ milionerem, i ga-
daj pan, ¿e ci milionerzy maj¹ dlatego miliony, ¿e najwiêcej pracowali.

– Bo oni dlatego w³aœnie maj¹, sk¹d by inaczej je wziêli! – krzycza³ zaperzony.
– Bo s¹ g³upsi od swoich robotników i dlatego maj¹ pieni¹dze.
– Ja ju¿ nic pana nie rozumiem. Jak pana szanujê, panie Myszkowski, ja nic nie rozumiem,

co pan mówi. Ja dotychczas wiedzia³em, ¿e jak kto pracuje, to ma, a jak kto pracuje i jest
m¹dry, to ma jeszcze wiêcej, a jak kto jest bardzo m¹dry i bardzo pracuje, to robi miliony! –
krzycza³ g³oœno Halpern.

– O co panom idzie? – zapyta³ Borowiecki nie mog¹c siê po³apaæ.
– Ja twierdzê, ¿e wszyscy milionerzy, wszyscy pracuj¹cy ca³ym wysi³kiem swoich i cu-

dzych miêœni i w³adz – s¹ g³upcami, s¹ kretynami. Pan Dawid Halpern dowodzi przeciwnie.
Wygaduje bajeczne brednie na czeœæ pracy i stawia na o³tarzu bydlêta gnij¹ce na podœció³ce
z pieniêdzy i ka¿e mi ich podziwiaæ.

– A prawda musi byæ w poœrodku! – wtr¹ci³ milcz¹cy dotychczas Wysocki.
– IdŸ pan do nieba z t¹ swoj¹ œredni¹ prawd¹. Jest siê bydlêciem zupe³nym albo cz³owie-

kiem, przejœæ nie ma w naturze, chyba we ³bach zidiocia³ych ideologów.
– Panie Myszkowski, ja muszê pana przekonaæ, ¿e fabrykant, ¿e cz³owiek, który chce zro-

biæ miliony, robi wiêcej sto razy ni¿ robotnik i ¿e jego trzeba szanowaæ.
– Daj mi pan spokój z g³upcami, którzy siê zapracowuj¹ na to, aby zrobiæ pieni¹dze, mów mi pan

lepiej o wszelkich boskich stworzeniach, które pracuj¹ tyle tylko, ¿eby wy¿yæ, one maj¹ rozum.
– Panie Myszkowski, ¿ebyœ pan mia³ miliony, tobyœ pan inaczej mówi³.
– Szanujê pana, ale mogê panu powiedzieæ g³upstwo, jak pan bêdziesz gada³ rzeczy, któ-

rych pan nie rozumie. Mia³em dosyæ pieniêdzy i puœci³em je, ot tak! – dmuchn¹³ dymem
w oczy Halpernowi.
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– Spytaj siê pan Kurowskiego, myœmy razem je puszczali. Ja dbam o pieni¹dze tyle co
o deszcz wczorajszy. Pan mnie masz, panie Halpern, za g³upca! Nie, panie Dawidzie, ja dlate-
go, ¿eby zarobiæ rubla wiêcej, ni¿ potrzeba, nie wstanê piêæ minut wczeœniej, ni¿ mi siê chce,
a dlatego, ¿eby zrobiæ nawet miliardy – nie poœwiêcê przyjemnoœci pe³nego cz³owieczego ¿ycia,
nie wyrzeknê siê patrzenia na s³oñce, spacerów po powietrzu, swobodnego oddychania, myœle-
nia nad trochê wiêkszymi rzeczami ni¿ miliardy, kochania itd., itd. Ja nie bêdê robi³, robi³ robi³!
bo ja chcê ¿yæ, ¿yæ, ¿yæ! Nie jestem bydlêciem poci¹gowym ani maszyn¹, jestem cz³owiekiem.
Tylko g³upiec chce pieniêdzy i dla zrobienia milionów poœwiêca wszystko, ¿ycie i mi³oœæ,
i prawdê, i filozofiê, i wszystkie skarby cz³owieczeñstwa, a gdy siê ju¿ tak nasyci, ¿e mo¿e pluæ
milionami, có¿ wtedy? Zdycha na materacu wypchanym tytu³ami w³asnoœci. Wielka pociecha,
zupe³nie tej samej wartoœci, jak gdyby zdycha³ na go³ej ziemi. A gdyby go póŸniej spytano, jak
¿y³? powiedzia³by: Robi³em. Po co? Zrobi³em miliony! Na co? No, ¿eby mieæ miliony, ¿eby
ludzie podziwiali, ¿eby jeŸdziæ powozem i imponowaæ g³upcom i ¿eby zdechn¹æ w po³owie
¿ycia, zdechn¹æ z wycieñczenia prac¹, ale na milionach! Tfu, z tak¹ g³upot¹.

– Porusza pan wa¿n¹ kwestiê, o której mo¿na by wiele mówiæ.
– To sobie mówcie, ja idê do domu, ale podejmujê siê kiedy indziej w stosownej chwili

przekonaæ pana, panie Borowiecki, ¿e wam wszystkim zaszczepili strasznego baccilusa pra-
cy, który toczy ca³y organizm ludzkoœci, i myœlê, ¿e jeœli siê nie opamiêtaj¹, to ludzkoœæ prê-
dzej zginie, ni¿ to przewiduj¹ geologowie.

Szli pustym trotuarem w górê ulicy.
Wysocki po d³ugim milczeniu zabra³ g³os i zacz¹³ namiêtnie dowodziæ, ¿e z³e nie tkwi

w tym, ¿e wszyscy pracuj¹ za wiele, a w tym, ¿e nie wszyscy pracuj¹.
Myszkowski nic nie odpowiedzia³, bo zaraz siê z nimi po¿egna³ i poszed³ do domu.
Borowiecki sennym wzrokiem patrza³ w uœpion¹ cich¹ ulicê.
Halpern podchwyci³ to spojrzenie i zacz¹³:
– Pan siê przypatruje miastu! Pan sprawdza, ¿e Myszkowski racji nie ma, bo jakby robili, jak

on chce, to by tutaj nie sta³y te domy, te pa³ace, te fabryki, te sk³ady, tu nie by³oby £odzi! By³by
³adny kawa³ek lasu, gdzie by sobie mogli obywatele wyprawiaæ polowanie na dzikie œwinie!

– Nam nic nie szkodzi³oby to, panie Dawidzie.
– Panu mo¿e nie, panu Wysockiemu, to nie wiem, ale dla mnie potrzebn¹ jest £ódŸ, mnie

potrzeba fabryk, wielkiego miasta i wielkiego handlu! Co ja robi³bym na wsi? co ja robi³bym
z ch³opami! – wykrzykn¹³.

– By³byœ pan pachciarzem – rzek³ zimno Borowiecki, ogl¹daj¹c siê za doro¿k¹.
– I pomiêdzy nimi jest taka konkurencja, ¿e z g³odu umieraj¹.
– Tylko ci, co nie umiej¹ oszukiwaæ ch³opów i obywateli.
– To jest gadanie? to jest tylko antysemickie gadanie, w które pan nie wierzy, bo pan do-

brze wie, ¿e p³otkê zjada du¿y kie³bik,, kie³bika zjada okoñ, a okonia zjada szczupak, a szczu-
paka? Szczupaka zjada cz³owiek! A cz³owieka zjadaj¹ drudzy ludzie, jedz¹ go bankructwa,
jedz¹ choroby, jedz¹ zmartwienia, a¿ go w koñcu zjada œmieræ. To wszystko jest w porz¹dku
i jest bardzo ³adnie na œwiecie, bo z tego robi siê ruch.

– Pan masz talmudyczn¹ filozofiê, panie Dawidzie.
– To jest filozofia patrzenia, a ja na œwiat patrzê bardzo dawno, panie Wysocki. Panie dy-

rektorze, co pan myœli o Myszkowskim? – zapyta³, przytrzymuj¹c go za rêkê, bo Karol zacz¹³
siê z nim ¿egnaæ.
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– Bardzo dobry cz³owiek, bardzo! – szepn¹³ wymijaj¹co.
– On jest genialny cz³owiek! on ma w g³owie miliony i nie chce ich stamt¹d wyci¹gn¹æ.

Pan wie, ¿e on zrobi³ nowe odkrycie u Meyera? Nowy sposób blichowania bia³ego towaru.
Meyer zarabia na tym piêædziesi¹t procent, a co, pan myœli, ma z tego Myszkowski? On nic
nie ma! Jemu za ten wynalazek, który wart milion, dali dwa tysi¹ce rubli pensji rocznej, on
wzi¹³ i jeszcze chodzi do fabryki, i pracuje w laboratorium! Ja go bardzo szanujê, ale ¿eby
nie chcieæ maj¹tku, ¿eby siê œmiaæ z tego, ¿e drudzy robi¹ pieni¹dze, tego nic nie rozumiem,
to jest trochê ciemne.

Stukn¹³ siê w czo³o.
– Dobranoc panom – rzek³ Karol.
– Mia³em do pana interes i za³atwiê go w kilku s³owach –zacz¹³ Wysocki. – Nie znaj¹c

pana, mia³em jednak byæ u niego z proœb¹ za jednym cz³owiekiem.
– Szuka pan zajêcia dla kogo?
– Tak, znam jednego biedaka, który od dwóch lat na pró¿no poszukuje pracy.
– Specjalista?
– Eks-obywatel ziemski, ale cz³owiek uczciwoœci nieposzlakowanej.
– To razem tyle kwalifikacyj, ¿e mo¿e szukaæ miejsca jeszcze drugie dwa lata z takim sa-

mym skutkiem.
– Bardzo biedny i bardzo obarczony rodzin¹, umieraj¹ wprost z g³odu.
– Nie wyj¹tkowy wcale, bo takich nie brakuje w £odzi.
– Mo¿e by pan pomóg³. Jakiekolwiek miejsce, jakkolwiek p³atne, najprostsze, by³oby dla

niego prawdziwym dobrodziejstwem. Niechaj mi pan daruje, ¿e prawie nieznajomy i zaraz
z proœb¹ siê udajê.

– Nie w tym œrodek kwestii, tylko ¿e nie wiem, co panu odpowiedzieæ. Miejsc lepiej p³at-
nych nie ma nigdy wolnych, poniewa¿ na ka¿d¹ opró¿nion¹ posadê zg³asza siê dwudziestu
kandydatów, i to przewa¿nie samych specjalistów.

– Mnie idzie o najzwyklejsz¹ pracê, wiêc jeœli pan mo¿e...
Borowiecki da³ mu swój bilet wizytowy.
– Niechaj ten protegowany pañski przyjdzie do mnie z tym biletem jutro po po³udniu do

fabryki. Miejscami nie rozporz¹dzam, ale bêdê siê stara³ coœ zrobiæ dla niego, tylko ¿e panu
nie rêczê za skutek.

Rozeszli siê zaraz w ró¿ne strony.
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XIV

Dawid Halpern szed³ wolno Piotrkowsk¹, rozmyœla³ o Myszkowskim i przypatrywa³ siê
miastu, które kocha³ ca³¹ swoj¹ entuzjastyczn¹ dusz¹.

Nie chcia³ pamiêtaæ, ¿e to miasto zabra³o mu wszystko, co kiedyœ posiada³ po ojcu, ¿e od lat
wielu ¿yje z dnia na dzieñ, ¿e wci¹¿ zmieniaæ musi sposoby zarobkowania, ¿e wci¹¿ jest tylko na
drodze do maj¹tku, który mu siê wiecznie wyœlizgiwa³ z r¹k, co sobie t³umaczy³ brakiem szczêœcia,
ale pomimo tego wytrwale zak³ada³ kantory, to sklepy, to zostawa³ agentem i zawsze koñczy³ ban-
kructwem, ale nie traci³ nadziei, szed³ jednako przez ¿ycie, zapatrzony w £ódŸ i w jej potêgê, oszo-
³omiony jej wielkoœci¹, zahipnotyzowany milionami, jakie siê przewala³y dooko³a niego.

Nie mia³ dzieci, mia³ tylko ¿onê, na któr¹ pracowa³, aby mog³a corocznie jeŸdziæ do Fran-
zensbadu leczyæ siê, sam zaœ od wielu lat nie wychyla³ siê za £ódŸ, nie dba³, co jada, jak
mieszka, w czym chodzi, sam nic nie mia³, ale by³ szczêœliwym, ¿e miasto posiada coraz
wiêcej, ¿e móg³ widzieæ ten ruch szalony, przewalanie siê towarów, huk maszyn pracuj¹cych,
zgie³k na ulicach, zapchane sk³ady, nowe ulice, milionerów, fabryki, wszystko, co sk³ada³o
siê na ten kolos, który spa³ teraz pod cichym ciemnym niebem, przez które p³yn¹³ ksiê¿yc.

Kocha³ £ódŸ, jak kocha³ fabrykantów i robotników i jak kocha³ nawet prostych ch³opów,
t³umnie œci¹gaj¹cych na ka¿d¹ wiosnê, bo wiêksza ich liczba na ulicach mówi³a, ¿e znowu
przybêdzie miastu fabryk i domów, i ruchu.

Kocha³ £ódŸ.
A co go obchodzi³o, ¿e ta £ódŸ by³a brudna, Ÿle oœwietlona, Ÿle zabrukowana, Ÿle zabudo-

wana, ¿e domy wali³y siê corocznie na g³owy mieszkañców, ¿e w bocznych ulicach w bia³y
dzieñ zarzynali siê ludzie scyzorykami!

O takich g³upstwach nie myœla³, jak i nie myœla³ o tym, ¿e tutaj tysi¹ce ludzi mar³o z g³o-
du, ¿e tysi¹ce ludzi gni³o w nêdzy, ¿e tysi¹ce ludzi walczy³o ca³ym wysi³kiem o nêdzny byt
i ¿e ta walka, cicha i straszna przez swoj¹ ustawicznoœæ, walka prowadzona nawet bez na-
dziei zwyciêstwa, z¿era³a wiêcej ludzi rocznie niŸli najgroŸniejsze epidemie.

– „Z tego robi siê ruch” – t³umaczy³ ciesz¹c siê, ¿e miasto wzrasta³o z szalonym poœpie-
chem, ¿e móg³ podziwiaæ olbrzymie cyfry „wywozu i przywozu”, a ogólna cyfra obrotów
wzrasta³a corocznie o ca³e dziesi¹tki milionów.

Jego sucha semicka dusza tonê³a w tych cyfrach i lubowa³a siê ich zwiêkszaniem.
Z dum¹ spogl¹da³ na nowych milionerów i czci³ ich ca³¹ dusz¹; z zachwytem niek³ama-

nym podziwia³ z trotuarów przepych zaprzêgów i mieszkañ; z entuzjazmem rozg³asza³ po
mieœcie cyfry sum, jakie ró¿ni królikowie bawe³niani i pó³we³niani wyrzucali na przyozdo-
bienie swoich pa³aców i legowisk.

Takim by³ Dawid Halpern, który teraz szed³ na ulicê Œredni¹ do mieszkania i rozmyœla³
o Myszkowskim.
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Dla niego, czciciela pieniêdzy, Myszkowski by³ zupe³nie niezrozumia³ym.
Nie móg³ poj¹æ, jak mo¿na nie braæ milionów, skoro same w³a¿¹ do kieszeni.
Z podobnymi myœlami otworzy³ cicho drzwi na trzecim piêtrze jakiegoœ wielkiego domu,

ale nim wszed³, us³ysza³ przyciszone tony muzyki, p³yn¹ce z g³êbi ciemnego korytarza.
Wszed³ do mieszkania.

¯ona ju¿ spa³a, a ¿e mu siê zachcia³o jeœæ, przeszuka³ szafkê i z kawa³kiem cukru, bo nic
wiêcej nie znalaz³, poszed³ cicho do kuchenki zrobiæ sobie herbaty.

Samowar by³ ju¿ zimny, nala³ jednak herbaty w fili¿ankê i przegryzaj¹c cukrem pi³ space-
ruj¹c w malutkim przedpokoju, ¿eby nie budziæ ¿ony i s³yszeæ trochê tej muzyki s¹cz¹cej siê
przez drzwi.

Znudzi³o mu siê doœæ prêdko to spacerowanie, bo z fili¿ank¹ w rêku przeszed³ korytarz
i zapuka³ bardzo delikatnie do drzwi, za którymi grano.

– Herein!110 – odezwa³ siê g³os ze œrodka.
Wszed³ œmia³o, kiwn¹³ ¿yczliwie g³ow¹ graj¹cym i usiad³ pod piecem, popija³ herbatê

ma³ymi ³ykami i s³ucha³ muzyki z nabo¿nym skupieniem.
Horn gra³ na flecie, Malinowski na wiolonczeli, Szulc na klarynecie, a na skrzypcach Blu-

menfeld, który prowadzi³ ca³¹ dru¿ynê. Drugie skrzypce prowadzi³ Stach Wilczek.
Józio Jaskólski siedzia³ w drugim pokoju przy stoliku i list jakiœ przepisywa³.
Prócz Horna wszyscy byli kolegami ze szko³y i zbierali siê po dwa razy na tydzieñ, aby

wspólnie grywaæ.
Muzyk¹ bronili siê bezwiednie przed stêpieniem, jakie dawa³a codzienna, ciê¿ka praca, bo

pracowali jako technicy, majstrowie lub praktykanci po fabrykach lub kantorach.
Horn, jako najzamo¿niejszy, bo by³ tylko w £odzi na praktyce i mia³ bogatego ojca, gro-

madzi³ ich w swoim mieszkaniu i pokupowa³ instrumenta, ale dusz¹ tych biesiad muzycznych
by³ Blumenfeld, muzyk z powo³ania i wykszta³cenia, bo skoñczy³ konserwatorium, ale ¿e
muzyka nie dawa³a mu w £odzi utrzymania, wiêc tymczasem pracowa³ w kantorze Grosglika
jako buchalter111.

Józio Jaskólski by³ pomiêdzy nimi najm³odszym, graæ nie umia³, ale ¿y³ z nimi blisko
i czêsto przychodzi³, bo namiêtnie lubi³ s³uchaæ ich opowiadañ o ró¿nych awanturach mi³o-
snych. Marzy³ bowiem o mi³oœci z ca³¹ pasj¹ osiemnastoletniego ch³opaka, surowo wycho-
wanego.

Tamci grali, a on przepisywa³ sobie list mi³osny, jaki mu da³ do przeczytania Malinowski,
który z powodu swojej urody dosyæ ich otrzymywa³.

List by³ pisany nieortograficznie, ale tak namiêtnie, ¿e Józio czerwieni³ siê co chwila i za-
mglonymi oczyma wpatrywa³ siê w te szeregi koszlawych i niezgrabnych liter.

Upaja³ siê tymi wybuchami dzikiej czu³oœci i równoczeœnie gryz³o go straszne pragnienie,
¿eby go kto tak kocha³, a raczej, ¿eby otrzymywa³ podobne listy.

Muzyka skoñczy³a siê wreszcie, bo pos³ugaczka wnios³a samowar. Horn pomaga³ nakry-
waæ stó³ i sam rozstawia³ szklanki.

– Wilczek, trzy razy pan sfa³szowa³eœ. Wzi¹³eœ pan C zamiast D, potem jecha³eœ pan
o jedn¹ oktawê ni¿ej – zacz¹³ Blumenfeld.

– Nic nie szkodzi, bo was dogoni³em prêdko – œmia³ siê Wilczek, chodz¹c po pokoju, za-
ciera³ rêce, a potem bardzo uperfumowan¹ chustk¹ obciera³ sobie t³ust¹, okr¹g³¹ twarz, po-
kryt¹ rzadkim, niezdecydowanego koloru zarostem.
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– Pachniecie jak ca³y sk³ad perfum! – szepn¹³ Horn.
– Mam perfumy w komis! – usprawiedliwia³ siê.
– Czym wy ju¿ nie handlujecie? – œmia³ siê Szulc, który pomimo swojej bary³kowatoœci

raŸno siê uwija³, nalewaj¹c herbatê dla wszystkich.
– Choæby waszym miêsem, Szulc.
– To nie dowcip! – szepn¹³ Blumenfeld, siadaj¹c przy stole i rozgarnia³ chud¹, nerwow¹

rêk¹ jasnoz³ociste w³osy, które jakby aureol¹ otacza³y jego wysokie, bardzo ³adne czo³o
i d³ug¹, cierpi¹c¹ twarz o gorzkim uœmiechu.

– Panie Halpern, mo¿e pan z nami si¹dzie – zaprasza³ Horn.
– A dobrze, napijê siê gor¹cej herbaty. Panowie, gracie coraz lepiej, ten kawa³ek, co to

podobny do tego, jakby kto bardzo p³aka³, to mi zrobi³ takie wra¿enie, ¿e siedzieæ nie mo-
g³em. Œliczny koncert.

– Panie Józefie, herbata czeka na pana! – wo³a³ Horn.
Józio, rozczerwieniony jeszcze, przyszed³ siadaj¹c na koñcu, a¿eby ukryæ wzburzenie i po-

mieszanie, jakie w nim sprawi³ ten list.
Pi³ herbatê prêdko, parzy³ siê ci¹gle i milcza³, powtarzaj¹c w myœli ogniste frazesy, a chwi-

lami spogl¹da³ z podziwem na Malinowskiego, ¿e siedzi tak spokojnie i pije herbatê.
– Pijcie wódkê, a nie ogl¹dajcie zegarka, gdzie¿ wam siê spieszy, Wilczek?
– Idziecie na dy¿ur?
Bo Wilczek pracowa³ w magazynach kolejowych.
– A nie, z biurem ju¿ dzisiaj po¿egna³em siê na zawsze.
– Co, co? Wygraliœcie na loterii?
– ¯enicie siê mo¿e z Mendelsohnówn¹?
– Dajecie mo¿e drapaka z kas¹ kolejow¹ do Ameryki?
Wo³ali chórem.
– Nic z tego, bo mam coœ lepszego, interes cudowny, który mnie musi postawiæ, zobaczy-

cie, ¿e stanê od razu na czterech nogach.
– Ty zawsze by³eœ czworonogiem! – odezwa³ siê Malinowski i spojrza³ na niego zielony-

mi oczami, w których by³a pogarda i niechêæ.
– Ale nigdy nie by³em wariatem, nie zajmowa³em siê wynalazkami, niemo¿liwymi do urze-

czywistnienia.
– Co ty wiesz, co ty mo¿esz wiedzieæ prócz tego, ¿eby okpiwaæ na kupnie i na sprzeda¿y,

ty jesteœ prosty, ordynarny hande³es. Wiedz¿e o tym, ¿e wariactwa ludzi genialnych wiêcej
przynios³y dobrego œwiatu niŸli praktyczna g³upota podobnych tobie, umiej¹ca tanio kupiæ
i drogo sprzedaæ. S³yszysz, Wilczek?

– S³yszê i bêdê o tym pamiêta³, gdy za¿¹dasz nowych kredytów.
– A propos, sprowadŸ mi dwadzieœcia funtów drutu miedzianego, takiego, jaki by³ ostat-

nio – rzuci³ spokojnie Malinowski.
Wilczek pomimo gniewu zanotowa³ obstalunek w notesie.
– Dajcie¿ spokój z k³ótniami i interesami.
– Jedno drugiemu nie przeszkadza – szepn¹³ Wilczek i chodzi³ po pokoju, zaciera³ rêce

nerwowo, oblizywa³ du¿e, wywiniête usta i czêsto poprawia³ w³osy, rozczesane przez ca³¹
g³owê i tworz¹ce mu grzywkê nad niskim, brzydko pomarszczonym czo³em.

Malinowski powlók³ za nim oczami i szepn¹³:



188

– Wygl¹dasz jak stara pokojówka!
– Co wam to przeszkadza!
– Irytuje mnie widok takiego mebla, przeszkadza patrzeæ swobodnie.
– To patrzcie siê w samowar albo w koniec w³asnego nosa, macie przecie¿ na co.
– Kiedy kufa112 mi w³aœnie przeszkadza patrzeæ na samowar.
– Malinowski! – sykn¹³ Wilczek z uœmiechem i jego ma³e niebieskie oczki, g³êboko scho-

wane, zamigota³y gniewem, zacz¹³ szarpaæ wielki z³oty ³añcuszek od zegarka.
– Wilczek! – uœmiechn¹³ siê s³odko i s³odko patrzy³ na Stacha.
– Wam nied³ugo trzeba w³o¿yæ kagañce, bo siê kiedy jeszcze pogryziecie.
– Powiem wam wspania³¹ rzecz, tylko nie przeszkadzajcie – zawo³a³ Szulc, znowu nalewa-

j¹c wszystkim herbatê. – Mówi³ mi dzisiaj Reck, który przyjecha³ z Sosnowca od Dülmana.
– Ciekaw jestem, co mo¿na jeszcze nowego powiedzieæ o tym bydlêciu.
– Zaraz siê dowiesz. Miesi¹c temu bawi³ w Sosnowcu przejazdem jakiœ hrabia. Dülman,

dawny handlarz œwiñ, dawny oberkelner113 z Katowic i dawna kanalia, zaprosi³ hrabiego do
siebie, ale ma³o, ¿e go zaprosi³, kaza³ na jego przyjêcie wystawiæ bramê triumfaln¹, wypra-
wia³ wspania³e obiady, specjalnymi poci¹gami sprowadzone z Berlina, sam mu buty œci¹ga³,
bo chcia³ przez poœrednictwo tego hrabiego dostaæ jaki pruski order. Hrabia spa³ w jego pa³a-
cu przez ca³e trzy dni i odjecha³ do Vaterlandu114. Po jego wyjeŸdzie w parê dni Dülman przy-
sy³a po Recka, który jest technikiem w jego fabryce, w oddziale stolarskim. A gdy Reck
przyszed³, Dülman ka¿e mu zrobiæ rysunek wspania³ej skrzyni, jak mo¿na najozdobniejszej.
Reck zrobi³ coœ w rodzaju olbrzymiej trumny i pod³ug jego rysunku wykonano tê skrzyniê
w Berlinie i przywieziona do Dülmana. Otó¿ ten idiota, wobec ca³ej rodziny i dyrektorów
swoich, ustawi³ skrzyniê na honorowym miejscu w salonie, a do skrzyni wstawi³ ³ó¿ko z ca³¹
poœciel¹ i ze wszystkim, czego u¿ywa³ ów hrabia, skrzyniê zamkn¹³ na klucz, a na niej przy-
bito br¹zow¹ blachê z takim napisem niemieckim: „W tej skrzyni stoi ³ó¿ko, a na ³ó¿ku le¿y
poœciel, a w tej poœcieli, na tym ³ó¿ku dnia X roku 18... raczy³ spaæ trzy razy jaœnie wielmo¿-
ny graf Wilhelm Johann Somerst-Somerstein.”

– Ale¿ to farsa, to niemo¿liwe!
Zaczêli oponowaæ.
– Ja Reckowi wierzê, on nigdy nie k³amie.
– Ale¿ to by³aby g³upota potworna!
– Co chcecie, takiego eks-œwiniarza olœni³a ³askawoœæ grafa.
– To jest mo¿ebne, a bo to w £odzi ma³o jest podobnych œmiesznoœci pomiêdzy milione-

rami! Przecie¿ wszyscy znaj¹ szczegó³y pojedynku Stanis³awa Mendelsohna z tym in¿ynie-
rem Myszkowskim.

– A Knaabe to nie œmieszny? A stary Lehr, który jak siedzi w restauracji, a kto zawo³a g³o-
œno: „Kelner!”, to siê bezwiednie zrywa z krzes³a, bo by³ przecie¿ kiedyœ kelnerem, a Zuker
jeszcze mojej matce przynosi³ do domu resztki do sprzedania. Lehr, na przyk³ad, umie siê tylko
podpisywaæ, a przyjmuje interesantów w swoim gabinecie z ksi¹¿k¹ w rêku, a któr¹ mu zawsze
lokaj daje otworzon¹, bo by³y wypadki, ¿e Lehr trzyma³ j¹ przy goœciu do góry nogami!

– Ka¿demu wolno robiæ, co mu siê podoba, nie widzê potrzeby wyœmiewania siê.
– Ale i ka¿demu wolno siê z tego œmiaæ, co jest g³upie.
– Ty, Wilczek, bronisz swojej sprawy, bo i z ciebie siê œmiej¹, z twojej grzywki, z perfu-

mowania i z twoich ³añcuszków i pierœcionków, z twojego szyku.
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– G³upcy œmiej¹ siê ze wszystkiego. Ten siê œmieje najlepiej, kto siê ostatni œmieje.
– Czyli jak zrobisz miliony, obiecujesz œmiaæ siê z nas wszystkich.
– Bo jesteœcie godni œmiechu.
Halpern uœcisn¹³ im rêce i wyszed³, nie lubi³ bowiem, ¿eby m³odzie¿ oœmiela³a siê prze-

kpiwaæ z fabrykantów.
– Dlaczego? powiedzcie no wyraŸnie, Wilczek.
– Bo wy siê nie œmiejecie szczerze, wy drwicie ze z³oœci, ¿e nic nie macie, a oni maj¹

miliony.
– Nowe rzeczy gada! Myœla³em, ¿e powiecie co nowego, a jeœli chcecie mówiæ tak dalej,

to ju¿ lepiej przestañcie.
– B¹dŸcie no cicho na chwilê, jest wa¿na sprawa – podniós³ g³os Malinowski. – Józio Ja-

skólski potrzebuje stu rubli na jutro wieczór i prosi nas wszystkich o po¿yczenie tej sumy,
bêdzie oddawa³ po dziesiêæ rubli miesiêcznie. Pieni¹dze te s¹ dla niego kwesti¹ ¿ycia i œmier-
ci, wiêc ja jeszcze od siebie proszê was wszystkich o kole¿eñsk¹ pomoc. Za ca³¹ sumê rêczê.

– Dasz ewikcjê na swoim wynalazku.
– Wilczek! – krzykn¹³ rozdra¿niony uderzaj¹c piêœci¹ w stó³. – Zróbmy sk³adkê po¿ycz-

kow¹, panowie – doda³ ³agodniej, k³ad¹c na stole jedyne piêæ rubli, jakie mia³. Szulc po³o¿y³
drugie piêæ, Blumenfeld dziesiêæ.

– Co bêdzie brakowaæ, do³o¿ê, bo chocia¿ dzisiaj nie mam, ale mogê po¿yczyæ jutro –
mówi³ Horn. – No, Wilczek, dajcie no ze dwadzieœcia rubli.

– S³owo honoru, ¿e nie mam trzech rubli nawet przy sobie, za³ó¿cie za mnie piêæ rubli.
– Dowcipnie kombinujecie – szepn¹³ Horn.
– Na niego nie liczcie. Musicie, Horn, po¿yczyæ osiemdziesi¹t rubli, bo jest dwadzieœcia,

ale koniecznie przed szóst¹ wieczorem jutro.
– Z pewnoœci¹, niech pan przyjdzie do mnie, panie Józefie.
Józio ze ³zami rozrzewnienia dziêkowa³ wszystkim, prócz Wilczkowi, który pogardli-

wie siê uœmiecha³ i chodzi³ coraz prêdzej po pokoju. Mia³ pieni¹dze, ale nigdy nikomu nie
po¿ycza³.

– Na co ci potrzeba a¿ stu rubli? – zapyta³ Józia.
– Kiedy nic nie dajesz, to niepotrzebnie siê wypytujesz.
– Pozdrów mamê ode mnie.
Józio nic siê na to nie odezwa³, mia³ do niego wielki ¿al, bo dobrze pamiêta³, ile ten sam

Wilczek zawdziêcza³ im, a potem œpieszno mu by³o lecieæ z radosn¹ nowin¹ do domu, bo tych
pieniêdzy potrzebowa³ dla matki, której jakiœ piekarz oddawa³ w zarz¹d sklepik, ale pod wa-
runkiem z³o¿enia storublowej kaucji. By³o to niejakie zabezpieczenie od g³odowej œmierci
ca³ej rodziny, bo mieszkanie mieli mieæ darmo i pewien procent okreœlony od sprzeda¿y. Jó-
zio wyszed³ poœpiesznie, ale ze schodów wróci³ i szepn¹³ do Malinowskiego:

– Adaœ, po¿ycz mi na parê dni tego listu, ja ci go nie zniszczê.
– Mo¿esz go sobie wzi¹æ na w³asnoœæ, nic mi po nim.
Józio go uca³owa³ i pobieg³.
Zamilkli na chwilê.
Blumenfeld nastraja³ skrzypce, Horn pi³ herbatê, Szulc patrzy³ na Malinowskiego, który

z tym swoim wiecznym uœmiechem wpatrywa³ siê w formu³y algebraiczne, jakie kreœli³ o³ów-
kiem na serwecie, a Wilczek wci¹¿ spacerowa³ i rozmyœla³ o jutrzejszym interesie, jaki mia³



190

go postawiæ na cztery nogi, a w przerwach wodzi³ po towarzyszach ironicznym, niedba³ym
wzrokiem, w którym by³o wiele politowania, a jeszcze wiêcej lekcewa¿enia, a czasami i przy-
siada³ z sykiem i zdejmowa³ kamasz na chwilê, bo by³ obuty w lakierki bardzo eleganckie,
a1e tak ciasne, ¿e czu³ je coraz mocniej.

By³ ubrany z wielk¹ a przesadn¹ elegancj¹ kantorowicza.
– Szulc, odkry³em bezwiednie tajemnicê waszego m³odego Kesslera! – zacz¹³, nak³adaj¹c

znowu but i spaceruj¹c po pokoju.
– Wy macie specjaln¹ zdolnoœæ œledcz¹.
– Bo dobrze patrzê.
– Czasem siê op³aca taki dobry wzrok!
– Malinowski! – zawo³a³ siadaj¹c, bo kamasz pali³ go jeszcze wiêcej.
– Nie przerywajcie sobie popisów w³asnego sprytu i przenikliwoœci, bêdziemy s³uchaæ

cierpliwie i mo¿e buciki trochê zmiêkn¹ – szydzi³ Adam.
– Spotka³em wczoraj rano na Wschodniej bardzo ³adn¹ dziewczynê, poszed³em za ni¹, ¿eby

siê jej przyjrzeæ lepiej, bo zna³em sk¹dœ jej twarz. Wesz³a do jednego z domów na Dzielnej
i zniknê³a mi w podwórzu. Trochê strapiony szukam stró¿a, aby siê od niego dowiedzieæ, gdy
natykam siê na m³odego Kesslera, wchodz¹cego do bramy. Wyda³o mi siê to podejrzanym, bo
przecie¿ wiadomo, ¿e Kessler wci¹¿ siê w³óczy za dziewczynami. Zaczeka³em przed domem
i po kilkunastu minutach doczeka³em siê, ze wyszed³, ale nie sam, wyszed³ z t¹ dziewczyn¹,
tylko tak ubran¹ wspaniale, ¿e z trudem j¹ pozna³em. Wsiedli do powozu czekaj¹cego o kilka
domów dalej i pojechali w kierunku kolei. Tê dziewczynê, Malinowski, musisz znaæ?

– Sk¹d¿e takie przypuszczenie? – zapyta³ spokojnie na pozór.
– Widzia³em ciê z ni¹ przesz³ej niedzieli, wyszed³eœ z domów familijnych Kesslera i pro-

wadzi³eœ j¹ nawet pod rêkê.
– To nieprawda? to nie mog³a byæ... – zawo³a³ gwa³townie, po³ykaj¹c jakieœ imiê.
– Jestem najpewniejszy, ¿e to ona. Brunetka, bardzo ¿ywa i bardzo ³adna.
– Dajmy pokój, co mnie to obchodzi – szepn¹³ niedbale i czu³, ¿e mu jakaœ rêka wsunê³a

siê do wnêtrznoœci i szarpie je strasznie.
Z tego jednego szczegó³u pozna³, ¿e to by³a Zoœka, jego siostra.
Nie, nie móg³ w to uwierzyæ, siedzia³ w milczeniu i chcia³ iœæ, do domu, ale siê nie ruszy³,

nie podniós³ nawet oczu na towarzyszów, bo siê ba³ spotkaæ z ich wzrokiem, ¿eby mu nie
wyczytali tajemnicy.

Och³on¹wszy nieco, najspokojniej ubra³ siê i wyszed³ nie czekaj¹c na kolegów.
Pobieg³ do rodziców, mieszkaj¹cych w domach familijnych Kesslera.
Wielkie trzypiêtrowe czworoboki, podobne do koszar, w których siê gnieŸdzi³o kilkaset

osób, sta³y ciemne i ciche, tylko w jednym oknie b³yska³o œwiat³o. Dom spa³ zupe³nie, bo
nawet na korytarzach, którymi bieg³ Malinowski, by³o ciemno i pusto, a tylko jego kroki hu-
cza³y po ca³ym domu.

W mieszkaniu zasta³ matkê i m³odszego brata, który siedzia³ w kuchence i okrêcony w chustkê,
zatykaj¹c uszy rêkami, kiwa³ siê i monotonnym g³osem wbija³ sobie w pamiêæ jutrzejsz¹ lekcjê.

– Dawno ojciec poszed³ do fabryki? – zapyta³ szukaj¹c oczami Zoœki w drugim pokoju.
Matka nie odezwa³a siê, klêcza³a przed z³ocistym obrazem Czêstochowskiej, który sta³ na

komodzie w oœwietleniu purpurowej lampki, modli³a siê pó³g³osem, szybko przesuwaj¹c
ziarnka wielkiego ró¿añca.
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– A gdzie Zoœka? – zapyta³, znowu dr¿¹c z niecierpliwoœci.
– „i b³ogos³awiony owoc ¿ywota Twojego Jezus, Amen!” – Ojciec poszed³ ju¿ dawno.

Zoœka jeszcze wczoraj pojecha³a do cioci Olesi.
Ci¹gnê³a dalej przerwany pacierz.
Adam nie wiedzia³, co robiæ; chcia³ matce powiedzieæ o swoich podejrzeniach, ale zoba-

czywszy j¹ w takim nabo¿nym skupieniu, tak rozmodlon¹, nie œmia³.
¯al mu by³o zam¹caæ tego spokoju, jaki panowa³ w mrocznym, cichym mieszkaniu.
Siedzia³ czas jakiœ, patrz¹c na star¹, zmêczon¹ twarz matki, na jej siwe w³osy pokryte

krwawym refleksem lampki, to na dwie doniczki kwitn¹cych hiacyntów, postawionych z bo-
ku obrazu, które roztacza³y po pokoju dusz¹cy zapach.

– Rivus – strumieñ, terra – ziemia, mensa – stó³, nautilus – marynarz – powtarza³ z mono-
tonnym uporem brat, ko³ysz¹c zawziêcie nogami.

– Naprawdê Zoœka pojecha³a do ciotki? – zapyta³ ciszej.
– Mówi³am ci. Herbata jeszcze bêdzie gor¹ca, Józiek niedawno wodê przynosi³ z fabryki,

jeœli chcesz, to ci zrobiê herbaty, co?
Nic nie odpowiedzia³, wyszed³ spiesznie, nie zwracaj¹c uwagi na wo³ania matki, aby po-

wróci³; poszed³ do fabryki Kesslera, gdzie ojciec pracowa³ jako mechanik przy g³ównym
motorze.

Szwajcar przepuœci³ go bez trudnoœci na wielki ciemny dziedziniec, obstawiony z trzech
stron olbrzymimi gmachami, które po³yskiwa³y setkami okien i wrza³y nieustannym g³uchym
hukiem maszyn pracuj¹cych, bo oddzia³y tkackie i przêdzalniane z powodu nawa³u roboty
sz³y ju¿ od miesi¹ca dniem i noc¹.

Z czwartej strony, zamykaj¹cej ten d³ugi czworobok przed olbrzymim kominem, sta³ wy-
soki trzypiêtrowy budynek, podobny do wie¿y, przez którego s³abo oœwietlone okna maja-
czy³o w szalonym ruchu olbrzymie ko³o rozpêdowe.

Przeszed³ obok niskich, bezczynnych teraz pawilonów, gdzie by³y farbiarnie w³óczki i my-
dlarnia, bo z olejów otrzymywanych przy odt³uszczaniu we³ny prócz pota¿u robiono i szare
myd³o; szed³ obok pieców z daleka ju¿ czerwieni¹cych siê wielkimi ogniskami, które rzuca³y
krwawe smugi œwiat³a na kupy wêgla le¿¹ce niedaleko.

Kilku pó³nagich, czarnych od py³u ludzi zwozi³o nieustannie wêgiel wózkami, a kilku in-
nych wrzuca³o go do palenisk, i wszed³ do wie¿y.

Na razie nie spostrzeg³ nic w pó³mroku, w którym g³ówne ko³o, niby jakiœ gad potworny
skrêcony w k³êbek, z szybkoœci¹ szalon¹, rozpryskuj¹c stalowymi b³yskami, wypryskiwa³o
z ziemi, gdzie by³o do po³owy zanurzone, rzuca³o siê w górê z szaleñstwem, jakby chc¹c roz-
biæ te wiê¿¹ce je mury i uciec, zapada³o z. wœciek³ym œwistem, wyrywa³o siê znowu i bieg³o
bezustannie i z tak¹ szybkoœci¹, ¿e nie mo¿na by³o uchwyciæ jego kszta³tu, widaæ by³o tylko
dr¿¹c¹ mg³ê b³ysków, odpryœniêtych od stalowej polerowanej powierzchni, która srebrnaw¹
aureol¹ pêdzi³a za ko³em i przepe³nia³a ciemn¹ wie¿ê miliardami ostrych iskier.

Kilka olejnych lampek, przyczepionych do œcian, dr¿¹cymi p³omykami oœwietla³o t³oki,
które niby stalowe, grube jak drzewa rêce pracowa³y równie¿ nieustannie z jednostajnym,
przeszywaj¹cym œwistem, jakby usi³owa³y z nadaremn¹ wœciek³oœci¹ pochwyciæ to ko³o, ju¿
obur¹cz trzymane i wiecznie siê wymykaj¹ce.

Stary Malinowski chodzi³ z oliwiark¹ w rêku doko³a mosiê¿nej barierki otaczaj¹cej ma-
szynê i co pewien czas sprawdza³ na manometrze iloœæ produkowanej si³y.
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Spostrzeg³ syna, ale obszed³ maszynê, powyciera³ jej pewne czêœci, zbada³ wzrokiem funk-
cjonowanie i dopiero przyszed³; nabi³ fajkê tytuniem, zapali³ i spojrza³ pytaj¹co na syna.

– Przyszed³em ojcu powiedzieæ, ¿e Zoœka prawdopodobnie jest kochank¹ Kesslera.
– G³upiœ! Widzia³eœ?
Malinowski zacz¹³ mu opowiadaæ, co s³ysza³ od Wilczka, ale mówi³ szeptem, gdy¿ w tym

roztrzêsionym, piekielnym szumie i g³os armaty zgin¹³by bez echa.
Stary s³ucha³ uwa¿nie, jego bure oczy podobne do stalowych b³ysków ko³a, które wznosi-

³o siê i zapada³o bezustannie, poczyna³y œwieciæ i drgaæ.
– Dowiedz siê wszystkiego, wszystkiego – szepta³ nachylaj¹c ku niemu such¹, szaraw¹

twarz o ostrych jakby z kamienia ciosanych rysach.
– Ja siê dowiem, ale jeœli tak jest, to ju¿ mu siê na zawsze odechce uwodziæ swoje robot-

nice, na zawsze – doda³ z naciskiem i jego zielone, s³odkie oczy strzeli³y ogniem zawziêto-
œci, a s³odkie karminowe usta posinia³y, ods³aniaj¹c d³ugie i ostre jak u wilka zêby.

– Suka! – rzuci³ stary przez zêby zaciœniête, przypychaj¹c palcem tytuñ.
– Co ojciec o tym myœli? mamie nie mówi³em jeszcze nic.
– Sam jej powiem. Dowiedz siê tylko dobrze, to ju¿ siê z Kesslerem za³atwiê.
Poszed³ do maszyny i powróci³ po chwili.
– Czemu nie by³eœ u mnie ca³y tydzieñ? – zapyta³ miêkko, z wielk¹ mi³oœci¹ w g³osie.
– Robi³em ko³o swojej maszyny.
Stary spojrza³ na niego spod oka, ale siê nic nie odezwa³, chocia¿ nienawidzi³ ca³¹ dusz¹

tê maszynê, któr¹ od roku ju¿ stwarza³ Adam, nie ¿a³uj¹c czasu ani pieniêdzy.
– PóŸno, idŸ spaæ, Adaœ. Dobrze, ¿eœ powiedzia³. Przekonaj siê zupe³nie i powiedz mi,

w domu nie mów nic. Jeœli jest, jak przypuszczasz, to ja sam siê z nimi za³atwiê. Kessler ma
miliony, ale radê mu dam.

Mówi³ z ch³odnym, prawie okrutnym spokojem, tak samo jak kiedyœ w Zabajkalskim kra-
ju, gdy chodzi³o o zak³ad na szarego niedŸwiedzia z toporem w rêku.

Œcisnêli sobie rêce i popatrzyli w oczy.
Stary znowu zacz¹³ chodziæ dooko³a maszyny, naoliwiaæ, czyœciæ, patrzeæ na manometr,

a chwilami opiera³ siê grzbietem o trzês¹c¹ siê œcianê i zapatrzony w ten wir b³ysków, drgañ,
cieniów i œwistów, pokrywaj¹cy szalony ruch ko³a, szepta³ jakby z ¿a³oœci¹:

– Zoœka!
Adam powróci³ do mieszkania z pewn¹ ulg¹ w duszy.
Horn ju¿ spa³, wiêc przymkn¹³ drzwi od jego pokoju i zabra³ siê do rozbierania tej maszy-

ny, która mu wypija³a ¿ycie, bo robi³ j¹ od roku i nigdy skoñczyæ nie móg³.
Mia³a to byæ maszyna dynamo-elektryczna o tak prostej konstrukcji i tak tanim motorze,

¿e zrobi³aby przewrót w œwiecie, gdyby siê tylko uda³a, gdyby go tylko nie zawodzi³y ci¹gle
obliczenia, gdyby mu ci¹gle coœ nie stawa³o na przeszkodzie.

By³ ci¹gle bliskim zwyciêstwa, codziennie sobie obiecywa³, ¿e to ju¿ jutro zwyciê¿y, a te
jutra tworzy³y d³ugie miesi¹ce i zwyciêstwa nie by³o.

Siedzia³ tak d³ugo, ¿e nad ranem Horn siê obudzi³ i zobaczywszy œwiat³o zawo³a³:
– Adam, idŸcie spaæ.
– Zaraz – mrukn¹³ i rzeczywiœcie zgasi³ œwiat³o i po³o¿y³ siê do ³ó¿ka.
Œwit szary zacz¹³ zagl¹daæ oknem i nape³niaæ pokój tym dziwnym œwiat³em, w którym

ludzie i rzeczy maj¹ wygl¹d trupów, a œwiat wygl¹da jak pustka.
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Adam patrzy³ w okno, w gwiazdy, które blad³y coraz bardziej i kolejno zapada³y w jasno-
œci zalewaj¹cej œwiat. Spaæ nie móg³, po kilka razy wstawa³ i sprawdza³ obliczenia lub g³owê
wychyla³ przez lufcik na surowy powiew poranku i œlizga³ siê po tysi¹cach czarnych lœni¹-
cych dachów, zaledwie s³abo wy³aniaj¹cych siê z mroku.

Miasto spa³o w zupe³nej, absolutnej ciszy, nie zm¹conej najmniejszym dŸwiêkiem.
Setki kominów, niby las kolumn czarnych, chwia³y siê w tych ruchomych mg³ach, co wsta-

wa³y z pól rozmiêk³ych i z wolna niby bia³awym ob³okiem zw³óczy³y siê na miasto i dar³y
siê o ostre szczyty.

Po³o¿y³ siê raz jeszcze, ale teraz znowu przeszkodzi³y mu spaæ myœli o Zoœce i ten chór
gwizdañ, jaki wkrótce zacz¹³ siê rozlegaæ nad cichym miastem.

Gwizdawki pia³y przenikliwie i ze wszystkich stron: z po³udnia i z pó³nocy, ze wschodu
i zachodu miasta zrywa³y siê ryki metalowych gardzieli, ³¹czy³y w jeden chór, rozdziela³y na
pojedyncze tony, a dar³y zgrzytem powietrze.

Horn, który od czasu zerwania z Bucholcem nic nie robi³ i czeka³ na rezultat starañ, jakie
czyni³ Borowiecki, aby go umieœciæ u Szai, wsta³ dzisiaj tak póŸno, ¿e nim wypi³ herbatê,
czas by³o ju¿ iœæ na obiad, a nim zaszed³ do „kolonii”, gdzie siê sto³owa³, ju¿ tam byli wszy-
scy po obiedzie i nie zasta³ Borowieckiego, z którym siê chcia³ zobaczyæ.

Kama zajêta by³a fryzowaniem piór, a kilka pañ i panien szy³o w sto³owym pokoju, prze-
mienionym na pracowniê.

– Pan z pewnoœci¹ jest chory, ja to widzê – wykrzyknê³a Kama, bo mia³ ze znu¿enia i bez-
czynnoœci bardzo nieszczêœliw¹ minê.

– Dobrze Kama widzi, bo jestem chory rzeczywiœcie.
– Ja wiem, wczoraj pan u nas nie by³, bo polecia³ pan na ³obuzerkê.
– Graliœmy ca³y wieczór w domu.
– A nieprawda, by³ pan na bibce, bo ma pan oczy podsinia³e, o! – zaczê³a paluszkiem

wodziæ mu pod oczami.
– Pewnie umrê, Kama, pewnie umrê – mówi³ robi¹c tragiczn¹ minê.
– Tak nie trzeba mówiæ, ciociu, no, ja nie chcê! – zawo³a³a, bo zamkn¹³ oczy, g³owê prze-

chyli³ na porêcz krzes³a i udawa³ trupa.
Kama uderzy³a go piórem po twarzy i udawa³a mocno rozgniewan¹, bo po³owa jej wichro-

watych w³osów opad³a na czo³o i zas³oni³a oczy.
Horn po obiedzie siedzia³ w milczeniu i umyœlnie nie zwraca³ uwagi na jej minki, ja-

kie stroi³a do niego, udawa³ obojêtnego, a w istocie by³ znudzonym i leniwie przypatry-
wa³ siê szeregowi portretów familijnych, tym wielkim g³owom szlachciców z XVIII
wieku, które spod wygolonych czupryn zdawa³y siê patrzeæ surowo, groŸnie prawie na
setki dachów i kominów fabrycznych, roztaczaj¹cych siê za oknem, to na te znêkane, bla-
de, wycieñczone nadmiern¹ prac¹ bezbarwne twarze prawnuczek, zajêtych prac¹ ciê¿k¹
na chleb powszedni.

– Czy mam prosiæ, aby pan raczy³ przemówiæ do nas s³ówko?
– Kiedy mi siê nie chce mówiæ.
– Ale pan nie chory, prawda? – zapyta³a cichutko, z niepokojem patrz¹c mu w oczy. –

A mo¿e pan nie ma pieniêdzy? – doda³a prêdko.
– Nie mam i jestem bardzo biedna sierota – ¿artowa³.
– Ja panu po¿yczê, naprawdê panu po¿yczê! Oho, mam czterdzieœci rubli.
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Ujê³a go za rêkê i wyprowadzi³a do saloniku, gdzie bia³y Picolo zacz¹³ szczekaæ na ni¹
i ci¹gn¹æ za sukienkê.

– Naprawdê panu po¿yczê – zaczê³a nieœmia³o. – Mój z³oty panie, mój drogi, mój
kochany – szczebiota³a wspinaj¹c siê przed nim na palce i g³adz¹c go po twarzy – niech
pan po¿yczy ode mnie. To s¹ moje w³asne pieni¹dze, ja sobie usk³ada³am na kostium
letni, ale to mi pan jeszcze na czas odda, no! – b³aga³a go prawie, z wielk¹ serdeczno-
œci¹.

– Dziêkujê, Kama, bardzo dziêkujê, ale pieniêdzy mi nie potrzeba, mam!
– Nieprawda. Proszê pokazaæ pugilares.
A gdy siê wzbrania³, wyci¹gnê³a mu szybko pugilares z kieszeni i zaczê³a w nim przewra-

caæ, ale jeszcze szybciej spostrzeg³a w nim swoj¹ fotografiê.
Patrzy³a na niego d³ugo i s³odko, rumieniec z wolna powlók³ jej szyjê i twarz, odda³a mu

pugilares i szepnê³a bardzo cicho:
– Ja pana kocham za to, kocham! Ale fotografiê wzi¹³ pan z cioci albumu, aha!
– Kupi³em u fotografa.
– Nieprawda!
– Kiedy pani nie wierzy, to wychodzê.
Dopêdzi³a go przy drzwiach i zast¹pi³a mu drogê.
– Ale pan nikomu nie pokazuje tej fotografii?
– Nikomu.
– I zawsze pan j¹ nosi przy sobie?
– Zawsze, ale nigdy na ni¹ nie patrzê, nigdy.
– A nieprawda! – wykrzyknê³a energicznie. – WeŸmie pan pieni¹dze?
– Czasem tylko patrzê, ot tyle, o!
Uj¹³ jej obie r¹czki i obie gor¹co obca³owywa³.
Wyrwa³a siê zaraz, uciek³a do drzwi saloniku, rozczerwieniona i zadyszana wo³a³a:
– Pan jest taki mocny jak niedŸwiedŸ! nie cierpiê pana, nienawidzê.
– I ja Kamy nie cierpiê i nienawidzê – wo³a³ wychodz¹c.
– Aha!
Us³ysza³ w¹tpi¹cy g³os za sob¹ i chocia¿ go nienawidzi³a, pobieg³a do salonu i lufcikiem

patrzy³a, jak wyszed³ z bramy i szed³ œrodkiem Spacerowej, pos³a³a mu kilka poca³unków na
palcach i na wyœcigi z Picolem pobieg³a do przerwanej roboty.

Horn kilka godzin chodzi³ po znajomych, zanim zdo³a³ po¿yczyæ potrzebnych mu pieniê-
dzy dla Józia Jaskólskiego, a potem poszed³ do Borowieckiego.

Prawie ju¿ przed sam¹ fabryk¹ dopêdzi³ go Sierpiñski, znajomy z „kolonii”.
Szlachcic by³ ubrany w d³ugie do kolan buty, w br¹zow¹ czamarê115, suto ozdobion¹ czar-

nymi potrzebami116, i z fantazj¹ trzyma³ na siwej g³owie granatow¹ maciejówkê, zamaszyœcie
wywijaj¹c okutym kijem.

– O tej godzinie na ulicy, a fabryka? – zawo³a³ zdumiony Horn.
– Fabryka nie ucieknie, panie dobrodzieju, nie zaj¹c.
– Gdzie¿ pan siê wybra³eœ?
– A bo, uwa¿asz pan, s³oñce tak przygrzewa od rana, tak wiosn¹ pachnie, ¿e mnie roze-

bra³o na amen, nie mog³em ju¿ wytrzymaæ w fabryce, jakoœ siê tam wykpi³em od po³udnia
i macham sobie, panie dobrodziejski, trochê za miasteczko, w polu zobaczyæ, jak tam, tego
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i owego, oziminki wysz³y spod œniegu. Uwa¿a pan dobrodziejski, jakie to ju¿ diabelskie cie-
p³e s³oñce, to by cz³owiek ³yka³ z radoœci, tego i owego.

– A có¿ pana obchodz¹ wszystkie oziminy razem!
– Jak to nie obchodz¹! No tak, tak, ja ju¿ nie siejê, nie orzê, tak, juœci, jestem fabrycznym

parobkiem, s³u¿ê u ¯yda, ale widzi pan – obejrza³ siê i po cichu szepn¹³ mu do ucha – mnie
ju¿ ta £ódŸ gard³em wy³azi, to wszystko razem, tego i owego, œwiñstwo i psiakrew, panie
dobrodziejski! – Zakl¹³ raz jeszcze bardzo energicznie, poda³ mu rêkê i œpiesznie poszed³,
stukaj¹c lask¹ po trotuarze.
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XV

Horn prêdko siê rozmówi³ z Borowieckim, bo ten nie mia³ ¿adnych nowych wieœci, i wy-
chodz¹c spotka³ siê z Jaskólskim, który szed³ do Borowieckiego na skutek wczorajszej roz-
mowy z Wysockim.

Jaskólski by³ dzisiaj bardziej jeszcze zalêkniony i niedo³ê¿ny.
Wyprostowywa³ siê chwilami, g³adzi³ w¹sy, chrz¹ka³, ale mimo to odwagi mu nie przyby-

wa³o, czeka³ w ma³ej poczekalni przy farbiarni i mia³ ju¿ kilka razy szczer¹ chêæ umkniêcia, ale
na wspomnienie ¿ony i dzieci, na wspomnienie tylokrotnych, nadaremnych wyczekiwañ po roz-
maitych kantorach i przedpokojach fabrykantów, siada³ z powrotem i czeka³ z rezygnacj¹.

– Pan jest Jaskólski? – zapyta³ Karol wchodz¹c.
– Tak, mam zaszczyt siê przedstawiæ panu dyrektorowi, jestem Jaskólski!
Mówi³ wolno tê sakramentaln¹ formu³ê, powtarzan¹ ju¿ wielokrotnie.
– Nie o taki zaszczyt chodzi. Pan Wysocki mówi³, ¿e pan potrzebuje miejsca.
– Tak – odrzek³ krótko, mn¹c wytarty kapelusz w rêku i ze strachem czekaj¹c, ¿e znowu

us³yszy, ¿e miejsca nie ma.
– Co pan umie, gdzie pan pracowa³?
– U siebie.
– Mia³eœ pan interes jaki?
– Mia³em maj¹tek ziemski, straci³o siê i teraz z powodu chwilowej potrzeby, tylko chwi-

lowej – upewnia³ z rumieñcem wstydu – bo w³aœnie jesteœmy w procesie, który musi wypaœæ
na nasz¹ korzyœæ. Sprawa bardzo prosta, bo po moim stryjecznym bracie, zmar³ym bezpo-
tomnie...

– Nie mam, panie, czasu na genealogiê. By³eœ pan obywatelem ziemskim, to znaczy, ¿e
pan nic nie umiesz. Chcia³bym panu pomóc, a ¿e na pañskie szczêœcie od kilku dni jest w ma-
gazynach miejsce, wiêc jeœli pan chce przyj¹æ...

– Z wdziêcznoœci¹, z podziêkowaniem, bo istotnie jesteœmy trochê w k³opotach, nie potra-
fiê nigdy siê odwdziêczyæ panu dyrektorowi. Wolno wiedzieæ, jakie to miejsce?

– Stró¿a magazynowego! Dwadzieœcia rubli pensji, zajêcie w godzinach fabrycznych.
– ¯egnam pana! – rzek³ twardo Jaskólski i odwróci³ siê do wyjœcia.
– Co siê panu sta³o? – zawo³a³ zdumiony.
– Ja jestem szlachcic, panie, a pañska propozycja jest niegodna. Zdechn¹æ z g³odu Jaskól-

ski mo¿e, ale stró¿em u Szwabów byæ mu nie wolno – szepn¹³ wynioœle.
– A zdychaj¿e pan ze swoim szlachectwem jak najprêdzej, nie bêdziesz pan przynajmniej

miejsca zajmowaæ drugim! – krzykn¹³ zirytowany Borowiecki wychodz¹c.
Jaskólski w wielkim rozdra¿nieniu wyszed³ na ulicê, czas jakiœ szed³ wyprostowany, dum-

ny, z nabieg³ymi krwi¹ policzkami, pe³en obra¿onej godnoœci, ale gdy go owionê³o powie-
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trze, gdy znowu siê zobaczy³ na ulicy, pod go³ym niebem, potr¹cany przez szybko pêdz¹cych
przechodniów, pod ko³ami tych nieskoñczonych platform na³adowanych towarem, opad³
z westchnieniem, opuœci³ ramiona bezwiednie, stan¹³ nad trotuarem i zacz¹³ szukaæ w dziu-
rawych kieszeniach chustki.

Opar³ siê o jakiœ parkan i bezsilnym, og³upia³ym wzrokiem patrzy³ na morze domów, na
setki kominów bij¹cych brudnymi k³êbami dymów, na fabryki hucz¹ce pospieszn¹ prac¹, na
ruch, jaki wrza³ dooko³a, na tê wiecznie czynn¹, twórcz¹ i potê¿n¹ energiê ludzk¹, uprzed-
miotowan¹ w tym mieœcie, a potem na te spokojne obszary b³êkitu, przez które sz³o s³oñce.

Szuka³ znowu chustki, nie mog¹c ju¿ trafiæ do kieszeni, bo go schwyci³ za serce kurcz
najstraszniejszego z bólów – bezsilnoœci.

Mia³ szalon¹ ochotê przykucn¹æ przy tym parkanie, oprzeæ g³owê na kamieniu i umrzeæ,
niechby siê ju¿ raz skoñczy³o to straszne mocowanie z ¿yciem, niechby ju¿ raz nie wracaæ do
tej zdychaj¹cej z g³odu rodziny, niechby ju¿ raz nie czuæ w³asnej bezsilnoœci.

Nie, ju¿ nie szuka³ chustki, zakry³ podartym rêkawem twarz i zap³aka³.
Borowiecki powróci³ do swego laboratorium przy „kuchni” i zastawszy Murraya, siedz¹-

cego na rogu sto³u, opowiedzia³ mu o Jaskólskim.
– Pierwszy raz spotykam podobnego cz³owieka! Dajê mu pracê, a przez ni¹ mo¿noœæ we-

getowania, a ten z oburzeniem powiada: „Szlachcic jestem i stró¿em u Szwaba nie bêdê; ra-
czej zdechnê z g³odu!” Dalibóg, ¿e by³oby lepiej, aby tego rodzaju szlachetczyzna wyzdycha³a
jak najprêdzej.

– Ju¿ koñcz¹ drukowaæ „bambus” – meldowa³ robotnik.
– Zaraz przyjdê! Wstydz¹ siê roboty, a nie wstydz¹ siê zwyk³ej ¿ebraniny, tego ju¿ zaczy-

nam nie rozumieæ. Co wam jest? – zapyta³ prêdko, bo Murray nie s³ucha³, tylko jakimœ wy-
blak³ym, przep³akanym wzrokiem patrzy³ w okno.

– Nic, jestem jak zwykle – odpowiedzia³ niechêtnie.
– Macie tak¹ smutn¹ twarz.
– Nie mam znowu specjalnego powodu do radoœci! Ale mo¿e kupicie meble ode mnie? –

wyrzuci³ prêdko, unikaj¹c jego wzroku.
– Meble sprzedajecie?
– Tak, tak... Chcê siê pozbyæ tych gratów, tanio sprzedam, weŸmiecie?
– Pomówimy o tym póŸniej, ale jeœli do tego kroku zmusza was jaka gwa³towna potrzeba,

to mo¿e bym wam co poradzi³, b¹dŸcie szczerzy ze mn¹.
– Nie, pieniêdzy mi nie potrzeba, ale i meble mi na nic.
Karol popatrzy³ na niego i po d³u¿szym przestanku rzek³ ze wspó³czuciem:
– Znowu nic z waszego ma³¿eñstwa?
– A nic, a nic! – zacz¹³ szybko chodziæ, aby pokryæ wzburzenie, jakie nim trzês³o.
Szczêka mu drga³a spazmatycznie, przystawa³ chwilami, oddycha³ g³êbiej, wodzi³ mar-

twym wzrokiem po obojêtnej twarzy Karola, obci¹ga³ kurtkê z garbu, wyciera³ spocone rêce
i znowu biega³ zakreœlaj¹c wielkie ko³o dooko³a sto³u.

Karol siê nie odzywa³, zatopiony w robocie, tylko gdy Murray pobieg³ do „kuchni”, rzuci³
za nim pogardliwym spojrzeniem i mrukn¹³:

– Ma³pa sentymentalna!
– Ja dopiero wczoraj zobaczy³em, ¿e ma³¿eñstwo to gorzka satyra na mi³oœæ i godnoœæ

ludzk¹ – zacz¹³ Murray, powróciwszy do przerwanej przechadzki.
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– Jak dla kogo!
– Ja wczoraj dopiero zobaczy³em, ¿e ta jest najbardziej niemoralna instytucja! o tak, ma³-

¿eñstwo to stek k³amstw brudnych, pod³oœci, ob³udy najnikczemniejszej, fa³szu! nie zaprze-
czycie mi tego, co? – zacz¹³ siê rozpalaæ nienawiœci¹.

– Nie bêdê przeczy³ ani twierdzi³, bo mnie to nie obchodzi.
– Ale ja wam mówiê, ¿e tak jest! Wczoraj by³em w jednym domu na herbacie, byli tam

tak¿e ci idealni ma³¿onkowie Kaczyñscy. Ci¹gle siedzieli przy sobie i trzymali siê za rêce.
Wstrêtny zwyczaj, ¿eby siê ci¹gle o siebie ocieraæ. Wci¹¿ tylko szeptali ze sob¹ i tak siê pa-
trzyli na siebie ³akomie, ¿e a¿ to by³o g³upie i nieprzyzwoite. Irytowali mnie ca³y wieczór, bo
nie wierzy³em w ich szczeroœæ, podejrzewa³em nêdzn¹ blagê, jako¿ siê zaraz przekona³em,
bo po herbacie wyszed³em do s¹siedniego pokoju i usiad³em pod oknem och³odziæ siê nieco.
Kaczyñscy przyszli wkrótce, nie spostrzegli mnie i zaczêli najordynarniej siê k³óciæ. Nie
wiem, o co sz³o, ale s³ysza³em, jak ta idealna, boska, podobna do œwiêtej Kaczyñska wymy-
œla³a mu z ekspresj¹ ostatniej ulicznicy, a na dokoñczenie uderzy³a go w twarz, wtedy on, ten
wzór ma³¿onków, chwyci³ jej rêce w jedn¹, trzasn¹³ j¹ kilka razy w twarz i uderzy³ ca³¹ si³¹
o piec, ¿e a¿ upad³a na ziemiê. Nie zemdla³a, ale dosta³a spazmów, zbieg³ siê ca³y dom na
ratunek, a wtedy on klêcza³ przed ni¹, ca³owa³ j¹ po rêkach i najs³odszymi imionami nazy-
wa³, i niemal p³aka³ z rozpaczy, ¿e ona cierpi! Wstrêtna i pod³a farsa!

– Opowiadacie fakt wyj¹tkowy. Ale to zdumiewaj¹ce b¹dŸ co b¹dŸ!
– O, to nie wyj¹tkowy fakt, tak ¿yje dziewiêæ dziesi¹tych ma³¿eñstw i inaczej byæ nie

mo¿e, dopóki ludzi bêdzie ³¹czy³ dobór handlowy, dopóki prawo skuwaæ bêdzie ludzi niero-
zerwalnymi pêtami i dopóki panny bêd¹ z ma³¿eñstwa robiæ przedsiêbiorstwo zyskownego
utrzymania.

– A ta ca³a nienawiœæ wasza powsta³a tylko z osobistego zawodu, co?
– Zawszem tak czu³, bo dawnom ju¿ przejrza³.
– Dlaczegó¿ siê nie ¿enicie? – zapyta³ Borowiecki.
Murray siê zmiesza³, milcza³ chwilê, przyk³adaj¹c rozpalone czo³o do zimnych blach pod-

rêcznej maszyny drukarskiej, stoj¹cej przy stole.
– Mam za wielki garb, a za ma³o pieniêdzy. Gdybym by³ œlepy, g³upi, rakowaty, a by³ choæ-

by Bucholcem, to ka¿da z waszych Polek na kolanach przysiêga³aby mi mi³oœæ do œmierci! –
szepn¹³ nienawistnie.

– Ach, wiêc to Polka da³a wam kosza? – mrukn¹³ z³oœliwie.
– A tak, Polka, to uosobienie g³upoty, fa³szu, kaprysów, z³ych instynktów, to...
– Macie bogaty s³ownik synonimów – przerwa³ mu ironicznie.
– Ja pana nie proszê o uwagi – sykn¹³, wyszczerzaj¹c swoje k³y rzadkie.
– Ja znowu nie b³agam o zwierzenia.
– Pan prezes prosi pana! – zawo³a³ robotnik wsadzaj¹c g³owê do laboratorium.
Karol poszed³ do Bucholca.
Murrayowi zrobi³o siê nieco przykro, wstydzi³ siê w³asnej porywczoœci, ale pomimo to

gorycz zawodu przesyca³a go g³uch¹ nienawiœci¹ do ca³ego œwiata, a w szczególnoœci do ko-
biet, bo w oddziale farb suchych, których tarciem zajêtych by³o kilka kobiet, us³yszawszy
g³oœne rozmowy i œmiechy, wywar³ na nich z³oœæ swoj¹; wybi³ jedn¹, a pozosta³e wypêdzi³
natychmiast z roboty, a potem ³azi³ po fabryce i szuka³ tylko okazji, aby krzyczeæ, zapisywaæ
na kary i wyrzucaæ.
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Bucholc siedzia³ w drukarni i witaj¹c siê, rzek³ do Karola:
– Knoll przyje¿d¿a w sobotê. Niech pan przyjdzie do mnie wieczorem na górê.
– Dobrze; ale po co prezes wychodzi z domu, takie spacery mog¹ byæ szkodliwe.
– Nie mogê ju¿ wysiedzieæ w domu. Nudzi mnie wszystko, potrzebujê ruchu.
– A. to czemu¿ pan prezes nie pojedzie gdzie na spacer?
– JeŸdzi³em dzisiaj, nudzi mnie to wiêcej jeszcze. Có¿ s³ychaæ?
– Robi siê jak zwykle.
– A dobrze. Dlaczegó¿ tak dzisiaj cicho idzie fabryka? – szepn¹³, nas³uchuj¹c ze zdziwie-

niem.
– Ale¿ idzie jak zwykle! – odpowiedzia³ i poszed³ do dalszych sal.
– Bucholc chwilê ³owi³ uchem og³uszaj¹cy, monotonny ³oskot maszyn, rozlegaj¹cy siê

potê¿nym szumem, ale s³ysza³ niewiele, bo nie móg³ zupe³nie skupiæ uwagi, a ¿e przy tym
zaczyna³o mu byæ i duszno, i gor¹co w drukarni, wyszed³ przed fabrykê i usiad³ na wystaj¹-
cej cembrowinie sadzawki, do której sp³ywa³a woda skroplona z pary zu¿ytej.

Przymyka³ oczy i wodzi³ nimi po konturach swoich fabryk, rozrzuconych dooko³a olbrzy-
miego dziedziñca, po br¹zowych sznurach wagonów, ³adownych wêglem i materia³ami, które
wchodzi³y w dziedziniec, pod magazyny; po lœni¹cych w s³oñcu dachach, po kominach wy-
rzucaj¹cych k³êby zaró¿owionych przez s³oñce dymów, po nik³ych sylwetkach robotników,
snuj¹cych siê pod magazynami i pchaj¹cych wagony.

Oddycha³ z trudnoœci¹ tym przes³onecznionym, a pe³nym dymów i mia³u wêglowego po-
wietrzem.

Zakaszla³ siê silnie, ale nie poszed³ do domu, bo go opanowywa³a jakaœ przyjemna bez-
w³adnoœæ.

S³oñce œwieci³o ca³¹ wioœnian¹ potêg¹, a wiatr miêkki zawiewa³ od przeszklonych wod¹
pól; na nagich jeszcze topolach, stoj¹cych przy parkanie, zamykaj¹cym z jednej strony dzie-
dziniec fabryczny, bi³y siê z krzykiem stada wróbli i æwierka³y radoœnie jakby do wiosny nad-
chodz¹cej, która ukazywa³a ju¿ s³oneczn¹ twarz spoza wielkich bia³ych chmur, które niby
k³êby we³ny najbielszej le¿a³y cicho na olbrzymiej tafli b³êkitu, rozpiêtej nad miastem zady-
mionym, pe³nym ³oskotu fabryk, a ciszy na pustych ulicach.

Fabryki gra³y nieustannym rytmem pracy.
Bucholc podniós³ siê wreszcie i poszed³ do domu, ale z takim uczuciem bezsilnoœci wo-

bec tych olbrzymich gmachów, wobec tych maszyn potê¿nych, wobec si³ tego kolosalnego
¿ycia fabryki, ¿e wlók³ siê ledwie i jeszcze z parku spogl¹da³ z zawiœci¹ bezwiedn¹ na czer-
wone, olbrzymie gmachy b³yskaj¹ce oknami.

Nie wraca³o mu jednak zdrowie pomimo cudownych œrodków Hamersteina, codziennie
czu³ siê gorzej, ma³o sypia³ i noce przepêdza³ nieraz na fotelu obawiaj¹c siê iœæ do ³ó¿ka, bo
coraz czêœciej myœla³, ¿e skoro siê po³o¿y, umrzeæ musi, coraz czêœciej obawa œmierci œci-
ska³a go strasznym spazmem g³uchej mêki, coraz czêœciej ba³ siê nocy i samotnoœci, ale nie
chcia³ siê jeszcze przyznaæ do tego nawet przed samym sob¹ i walczy³ ca³¹ potê¿n¹ swoj¹
wol¹ z niemoc¹.

Apatia bezmyœlna i ciê¿ka przenika³a go coraz silniej. Nie chcia³ siê ju¿ niczym zajmo-
waæ, nudzi³o go wszystko i wszystko przesta³o nawet interesowaæ.

Siedzia³ godzinami bez ruchu w kantorze, gdzie Borowiecki za³atwia³ wszystkie sprawy,
i bezmyœlnym wzrokiem ton¹³ w drganiach drzew chwiej¹cych siê za oknem, i zapomina³,
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gdzie jest, na co patrzy; to znowu budzi³ siê, odzyskiwa³ œwiadomoœæ i wtedy wlók³ siê do
fabryki, zbli¿a³ siê do ludzi, pragn¹³ ruchu dooko³a, ludzi, ¿ycia, którego siê czepia³ bezwied-
nie, z rozpacz¹ topielca czepiaj¹cego siê oœlizg³ych a stromych brzegów.

W sobotê, w dzieñ zapowiedzianego przyjazdu Knolla, czu³ siê jeszcze gorzej, ale pomi-
mo to po po³udniu poszed³ do fabryki.

Trawi³a go gor¹czka i taka niecierpliwoœæ, ¿e nie móg³ minuty wytrzymaæ w jednym miej-
scu, szed³ z pawilonu do pawilonu, z sali do sali, z piêtra na piêtro i chcia³ iœæ i iœæ naprzód,
wszystko widzieæ, a jednoczeœnie od wszystkiego uciekaæ, bo denerwowa³y go maszyny, a te
niezliczone w³ókna transmisji i pasów, co siê przewija³y dooko³a z jêkliwym œwistem, przej-
mowa³y go bólem.

Poszed³ do tkalni i przechodzi³ pomiêdzy warsztatami, które drga³y spazmatycznie jak
zwierzêta usi³uj¹ce siê zerwaæ z ³añcuchów.

Olbrzymie sale przepe³nia³ taki krzyk warsztatów, szczêki, warczenia, huki, ¿e przechodzi³
spiesznie i przywartymi, czerwonymi oczami œlizga³ siê po robotnikach pochylonych, przyku-
tych oczami do warsztatów, og³uch³ych i oœlep³ych na wszystko, co siê obok nich dzia³o.

Kurz bawe³niany powleka³ drgaj¹c¹ szaraw¹ mg³¹ czarne, roztrzêsione kontury maszyn
i nieruchome prawie sylwetki ludzi i skrzy³ siê w smugach s³oñca pod d³ugim szeregiem
okien.

Nie, nie czu³ siê tutaj dobrze: ten monotonny, ci¹g³y krzyk ¿elaza, zmuszonego do pracy,
ten nadmiar si³, poruszaj¹cych warsztaty, trzês¹cych œcianami, wyj¹cych jakby w mêce gwa³-
tu i oporu, rozdra¿nia³ go.

Przechodzi³ przez niskie pawilony apretury, ale tam znowu wyziewy sody, krochmalu,
pota¿u, szarego myd³a wygryza³y mu oczy, a te maszyny, podobne do krokodylów wymiotu-
j¹cych nieustannie nieskoñczonymi wstêgami ró¿nokolorowych materia³ów – przejmowa³y go
obrzydzeniem.

Szed³ dalej i w jakimœ korytarzu wyjrza³ na dziedziniec, wagony pe³ne bel bawe³ny pod-
suwano pod magazyny, przed drugimi magazynami ³adowano gotowy towar, a na wprost okna
dysza³a maszyna, ci¹gn¹ca wêglarki puste.

Goni³ wzrokiem, a¿ mu zniknê³a gdzieœ za fabryk¹, pod lasem, a potem z uwag¹ przypa-
trywa³ siê ob³okowi czarnego py³u, w którym migota³y sylwetki robotników, zrzucaj¹cych
wêgiel z wagonów na sterty czworok¹tne.

– Co mnie to obchodzi! – myœla³ z niesmakiem i opar³ siê o parapet, aby nieco odpocz¹æ,
bo czu³ siê tak ociê¿a³ym, i¿ ruszaæ siê nie móg³ i brakowa³o mu coraz czêœciej oddechu,
chwilami chwia³o siê z nim wszystko dooko³a i z takim dziwnym szumem, ¿e oderwa³ siê,
znalaz³ si³y i poszed³ spiesznie, gnany trwog¹.

Dopiero widok ludzi przy pakowaniu towarów uspokoi³ go znacznie.
Kilkadziesi¹t kobiet pracowa³o w tej wielkiej sali, która ca³y œrodek a¿ pod sufit mia³a

zawalony towarem niby zwojami blach ró¿nokolorowych.
Gwarne rozmowy, œmiechy i ¿arty brzmia³y weso³o w powietrzu, ale gdy Bucholc wszed³,

sala og³uch³a prawie. G³osy wszystkie zamilk³y, uœmiechy zamar³y, spojrzenia sposêpnia³y,
a twarze powlok³y siê surowoœci¹ i niepokojem.

S³ychaæ by³o tylko monotonne trzaskanie maszyn, odmierzaj¹cych towar i nawijaj¹cych go
na deski, g³uchy stêk rzucanych sztuk na wózki, które je z dudnieniem przewozi³y do s¹sied-
niego sk³adu, i ostry szelest za³amywanych przy opakowywaniu papierów.
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Bucholc wolno przesuwa³ siê obok sto³ów, przygl¹daj¹c siê z uporem rzêdom g³ów brzyd-
kich, bladych, anemicznych, zbezkszta³conych ciê¿k¹ codzienn¹ prac¹, ale ¿adna nie podnio-
s³a siê do niego, ³apa³ tylko spojrzenia rzucane spod czo³a, spojrzenia niechêtne lub pe³ne
obawy.

– Dlaczego one siê mnie boj¹? – myœla³ us³yszawszy za sob¹, gdy wyszed³, ¿e sala buch-
nê³a dawn¹ wrzaw¹ g³osów.

Szed³ coraz wolniej i z tak¹ trudnoœci¹, ¿e postanowi³ ju¿ powróciæ do pa³acu, pomin¹³
blichy i przez magazyny gotowego towaru skróca³ sobie drogê do wyjœcia.

Sk³ady by³y w specjalnym budynku jednopiêtrowym z kamienia i ¿elaza, z oknami ma³y-
mi i tak zakratowanymi, ¿e pó³zmrok panowa³ w olbrzymiej sali, zajmuj¹cej ca³e piêtro i za-
pakowanej pod sufit stertami sztuk opakowanych, pomiêdzy którymi wi³y siê g³êbokie uliczki
niby kana³y, biegn¹ce wskroœ olbrzymiej masy towarów.

Pó³zmrok i g³êboka cisza panuj¹ca w sk³adach rozlewa³y jakiœ uroczysty nastrój powagi,
czasami tylko na g³ównej uliczce przesun¹³ siê wózek wioz¹cy now¹ partiê i nikn¹³ w bocz-
nych przejœciach bez œladu i bez echa albo jakiœ g³oœniejszy huk fabryki uderzy³ w zasnute
pajêczyn¹ i py³em bawe³nianym szyby i kona³ rych³o w g³êbokich, sinych uliczkach.

Bucholcowi brak³o ju¿ si³ iœæ, usiad³ bli¿ej okna na rozrzuconych sztukach perkalu i my-
œla³, ¿e odpocz¹wszy pójdzie zaraz dalej, ale gdy chcia³ siê podnieœæ, nogi pod nim ugiê³y siê
i opad³ ciê¿ko z powrotem.

Poczu³ siê strasznie niedobrze.
Chcia³ krzykn¹æ, aby zawo³aæ kogo na pomoc, ale nie mia³ si³, nie móg³ wydobyæ g³osu,

z trudem jeszcze podnosi³ powieki i czerwonymi, pe³nymi przera¿enia oczami wodzi³ b³êd-
nie po tych milcz¹cych, olbrzymich czworobokach, stoj¹cych dooko³a w jakiejœ groŸnej po-
wadze zadumy kamiennej.

I chwyci³ go wtedy za gard³o okropny dziki strach, ¿e oszala³y rzuci³ siê do najbli¿szego
okienka, uwiesi³ siê, chcia³ wo³aæ pomocy, ale tylko drga³ spazmatycznie i be³kota³, wodz¹c
b³agalnym, rozpaczliwym wzrokiem po robotnikach, ³aduj¹cych wagony na dziedziñcu.

Nikt nie przychodzi³ na ratunek; fabryka szumia³a g³ucho jak morze wiecznie burzliwe,
a jemu brak³o si³, rêce siê zeœlizgiwa³y z krat, upad³ na materia³y, ale raz jeszcze siê zerwa³
strasznym wysi³kiem i potykaj¹c siê o te sterty towarów, które ze wszystkich stron zdawa³y
mu siê zastêpowaæ drogê, upad³ powtórnie i ju¿ nie móg³ siê podnieœæ, czo³ga³ siê tylko,
chwyta³ powietrze, czepia³ siê sztywniej¹cymi ju¿ palcami czworoboków, dar³ ¿elazn¹ pod-
³ogê, a¿ jakby ¿gniêty no¿em w samo serce, porwa³ siê na nogi, zachwyci³ powietrza, buchn¹³
krótkim, okropnym rykiem i zwali³ siê bezw³adnie na ziemiê.

Us³yszano ten krzyk i wkrótce robotnicy zbiegli siê i otoczyli go bezradni, wystraszeni, nie
oœmielaj¹c siê nawet dotkn¹æ drgaj¹cego jeszcze trupa.

A on le¿a³ wyprê¿ony, z czerwonymi, wysadzonymi z orbit oczami w sinej i pokrzywionej
twarzy i z szeroko otworzonymi szczêkami, z tym ostatnim, œmiertelnym krzykiem – posêp-
ny jak te czworoboki towarów, bezw³adny jak te miliony, wœród których skona³, tylko ten
wstrz¹saj¹cy, skamienia³y na ustach krzyk istnoœci zd³awionej zdawa³ siê huczeæ w mrocznej
sali, pod ¿elaznym sufitem, w w¹skich uliczkach, wskroœ gór towaru, wskroœ murów przeni-
ka³ i ³¹czy³ siê z potê¿n¹ fal¹ ¿ycia, jakim wrza³o miasto i hucza³y fabryki.
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XVI

Dwa wypadki zaalarmowa³y £ódŸ, œmieræ Bucholca i podskoczenie cen bawe³ny do nie-
bywa³ej przedtem ceny.

Bucholc umar³! Ta wiadomoœæ rozla³a siê lotem b³yskawicy po £odzi, wywo³uj¹c g³êbo-
kie wra¿enie.

Nie chciano wierzyæ w tê œmieræ, potrz¹sano g³owami z niedowierzaniem.
Nie, to nie mo¿e byæ.
Nieprawda, zaprzeczali niektórzy stanowczo.
Bucholc umar³?
Ten Bucholc, który zawsze by³, o którym od lat piêædziesiêciu mówiono, którego ka¿dym

krokiem siê zajmowano, który niepodzielnie panowa³ nad £odzi¹; ten Bucholc, którego bo-
gactwa olœniewa³y wszystkich, ten mocarz, ta dusza £odzi i jej duma! ten przeklinany i po-
dziwiany – umar³!

Jakieœ zdumienie opanowywa³o masy, które nie mog³y siê pogodziæ z tym prostym faktem
œmierci.

Po kantorach, warsztatach i fabrykach zaczê³o siê zaraz wysnuwaæ tysi¹ce legend o jego
¿yciu, o jego milionach i o jego szczêœciu; ciemne masy robotnicze nie rozumia³y jego woli
¿elaznej i bezwzglêdnej, któr¹ nagina³ dowolnie wszystko i wszystkich, jego genialnoœci
w swoim rodzaju; masy widzia³y tylko skutek – olbrzymie bogactwa, które wzros³y w ich
oczach, przy nich, gdy oni jak dawniej nie posiadali nic.

Niestworzone rzeczy wygadywano na niego.
Jedni twierdzili, ¿e mia³ fabrykê fa³szywych pieniêdzy, jeszcze ciemniejsi, niedawno prze-

dzierzgniêci z bezrolnych ch³opów na robotników, przysiêgali, ¿e diabe³ mu pomaga³, byli i ta-
cy, którzy gotowi byli przysiêgaæ, ¿e widziano rogi na jego g³owie, i¿ sam by³ diab³em, ale
wszyscy jednozgodnie nie mogli uwierzyæ w œmieræ zwyk³¹, tak¹, jaka bra³a ka¿dego z nich.

Wieœæ jednak by³a prawdziw¹.
Kto chcia³, móg³ iœæ siê przekonaæ do pa³acu Bucholca, do wielkiego przedsionka, zamie-

nionego na pogrzebow¹ kaplicê, obit¹ czarnym suknem skropionym srebrnymi ³zami, gdzie
Bucholc le¿a³ na niskim katafalku wœród palm, kwiatów, wielkich œwiec woskowych, których
œwiat³a chwia³y siê od brzmieñ ponurych psalmodii, ustawicznie œpiewanych przez liczny kler.

Oczekiwa³ na dzieñ pogrzebu, a tymczasem by³ pastw¹ ciekawych, p³yn¹cych t³umami, aby
zobaczyæ, jak wygl¹da ten legendowy Bucholc, ten pan ¿ycia dziesi¹tek tysiêcy ludzi, ten
milioner!

Ludzie z trwog¹ i w cichoœci smutku dziwnego stawali wobec martwego mocarza, który
le¿a³ spokojnie, ze skamienia³¹ sin¹ twarz¹ w srebrzystej trumnie, zaciskaj¹c w rêkach czar-
ny krzy¿yk.
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Le¿a³ twarz¹ wprost drzwi otwartych na rozcie¿ i zdawa³ siê patrzeæ zapadniêtymi oczami
przez poczernia³e powieki na park, na mury fabryk, na kominy buchaj¹ce k³êbami dymów, na
swoje królestwo dawne, na ca³y ten œwiat, wyci¹gniêty w³asn¹ wol¹ z nicoœci, który teraz ¿y³
pe³ni¹ si³ wszystkich, bo s³ychaæ by³o ³oskot maszyn, œwisty i sapania poci¹gów zwo¿¹cych
i wywo¿¹cych, ca³¹ gamê olbrzymiej produkcji, splatanej z wysi³ków myœli i materii ujarz-
mionej, jaka hucza³a w ogromnych gmachach fabrycznych.

Dwie potêgi sta³y wobec siebie – cz³owiek umar³y i ¿ywa fabryka.
Twórca i ujarzmiciel potêg przyrody zosta³ ich niewolnikiem, a z niewolnika ³achmanem

wy¿êtym do ostatniej kropli krwi przez te same potêgi.
Knoll, przyjechawszy w sobotê, jak zapowiada³ Bucholc, zasta³ ju¿ trupa.
Kaza³ zaj¹æ siê pogrzebem jednemu ze swoich ludzi, a sam zanurzy³ siê w pozostawionych

interesach.
W pa³acu zapanowa³a atmosfera smutku.
Ca³e piêtro zajmowane przez nieboszczyka opustosza³o zupe³nie.
Bucholcowa siedzia³a jak zwykle po dniach ca³ych z poñczoch¹ w rêku, tylko czêœciej ni¿

zwykle myli³a siê, gubi³a oczka i pru³a robotê i czêœciej zapada³a w têp¹ zadumê, i czêœciej
patrzy³a przez okno, a nawet chwilami jej wyblad³e, zagas³e oczy nape³nia³y siê blaskiem ³ez
i wtedy cicho przesuwa³a siê przez puste pokoje, schodzi³a na dó³ i z trwog¹ i ze zdumieniem
przygl¹da³a siê martwej twarzy mê¿a – powraca³a jeszcze cichsza, jeszcze silniej onieprzy-
tomniona samotnoœci¹ i szuka³a pociechy i zapomnienia w modlitwach, powtarzanych za po-
kojówk¹, która jej czytywaæ musia³a.

W godzinach œniadañ i obiadów, przez si³ê d³ugoletnich nawyknieñ, poprawia³a tualetê
i oczekiwa³a na mê¿a – nie przychodzi³ jednak; wraca³a do modlitw i poñczochy, z trwog¹
nas³uchuj¹c ponurych lamentacji p³yn¹cych z do³u albo g³osu papugi, która chodzi³a po
mieszkaniu niespokojna, zdenerwowana i ochrypniêtym g³osem, czepiaj¹c siê portier i mebli
– wo³a³a:

– Kundel, kundel!
W tydzieñ dopiero odby³ siê pogrzeb; pogrzeb, jakiego £ódŸ nigdy przedtem nie widzia³a.
Wszystkie wielkie fabryki stanê³y dnia tego i ca³y ich personel mia³ polecone pójœæ za

trumn¹ Bucholca.
Piotrkowska ulica na przestrzeni wiorst kilku literalnie by³a zapchana ludŸmi; ca³a ta ludz-

ka czarna fala nios³a na grzbiecie swoim, w obramowaniu z³otych sznurów, œwiec zapalonych,
wielki pogrzebowy rydwan, pod którego baldachimem, osnutym wieñcami palm, le¿a³a srebr-
na trumna zarzucona kwiatami.

Przed karawanem, na tle szarych œcian ulicy i b³êkitnego nieba, trzepota³y siê niby ptac-
two ró¿nokolorowe, spowite mg³ami krepy, chor¹gwie bractw koœcielnych, stowarzyszeñ
wszystkich.

D³ugi szereg ksiê¿y, chóry œpiewaków i zjednoczone orkiestry fabryczne œpiewa³y posêp-
ny hymn œmierci, p³yn¹cy przejmuj¹cymi rytmami smutku nad rozko³ysanym morzem g³ów,
ku balkonom i oknom zapchanym widzami, ku s³oñcu wisz¹cemu w bezdniach b³êkitu.

Orszak posuwa³ siê noga za nog¹ z powodu nadzwyczajnej ci¿by, zwiêkszanej ustawicz-
nie przyp³ywami z ulic bocznych.

Zaraz za trumn¹ postêpowa³a rodzina, a za ni¹ g³ówna administracja i zarz¹dy licznych
maj¹tków ziemskich, a potem sz³y g³êbokie falangi robotników, ustawione oddzia³ami fa-
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brycznymi i p³ciami, bo mê¿czyŸni i kobiety szli osobno, sz³y tkalnie, przêdzalnie, apretury,
farbiarnie, drukarnie, wykoñczalnie, magazyny itd. ze swoimi dyrektorami, technikami i maj-
strami na czele.

A resztê, t³um kilkudziesiêciotysiêczny, stanowili robotnicy innych fabryk i ca³y prawie
komplet ³ódzkich fabrykantów.

– To siê nigdy nie skoñczy! – szepta³ czêsto Szaja Mendelsohn do syna i towarzyszy, z któ-
rymi jecha³ w karecie za pogrzebem, i spod œci¹gniêtych brwi patrzy³ niespokojnie na balda-
chim, chwiej¹cy siê nad g³owami t³umów, opuszcza³ na chwilê g³owê, skuba³ nerwowo brodê
i znowu wpija³ rozgor¹czkowane oczy w trumnê, gdzie le¿a³ jego nieprzyjaciel i konkurent.

Nie cieszy³ siê t¹ œmierci¹ chocia¿ tyle razy mu jej ¿yczy³ ca³¹ swoj¹ fanatyczn¹ nienawi-
œci¹, nie radowa³ siê tym, ¿e nareszcie zosta³ sam w £odzi panowaæ niepodzielnie, bo Bu-
cholc umar³, ale zosta³y jego fabryki, a przy tym jakiœ ¿al, wspó³czucie prawie popl¹tane
z delikatnymi w³óknami obaw wi³o siê w duszy.

Poczu³ jak¹œ dziwn¹ pustkê dooko³a, bo razem z Bucholcem umar³y i w nim wszelkie daw-
ne zawiœci, hodowane tak d³ugo i podsycane ci¹g³¹ walk¹ konkurencyjn¹.

Nie mia³ kogo nienawidzieæ!
Patrzy³ z pewnym zdumieniem w g³¹b siebie i nie rozumia³ tego stanu, nie móg³ zdaæ so-

bie sprawy z niego.
– To Bucholc! – myœla³ patrz¹c na trumnê z przykroœci¹ g³êbok¹ i niepokojem.
– Mendelsohn, ty wiesz, co siê dzieje z bawe³n¹?
– Co mnie to obchodzi, mów, Kipman, o tym do Stanis³awa.
– Ale warto przeczytaæ urzêdow¹ gazetê – nalega³.
– Ja jestem trochê niezdrowy dzisiaj, trochê smutny, a ty mi gadasz o bawe³nie.
– Co to jest: smutny! Bucholc by³ starszy od ciebie, to i umar³, a ty ¿yæ bêdziesz jeszcze d³ugo.
– Daj spokój, Kipman, mówisz o przykrych rzeczach – szepn¹³ niechêtnie i uton¹³ oczami

w ruchomej masie g³ów, zalewaj¹cych ca³¹ ulicê.
– Stanis³aw, gdzie jest Ró¿a?
– Jedzie z Grünspanami, zaraz za nasz¹ karet¹.
Szaja wychyli³ siê oknem, aby zobaczyæ córkê, uœmiechn¹³ siê do niej i cofn¹³ spiesznie,

zapadaj¹c w d³ugie milczenie, którego nie œmieli przerywaæ towarzysze.
Ró¿a jecha³a z Mel¹, Wysockim i starym Grünspanem w otwartym landzie, zaprzê¿onym

w dwa kare, wspania³e konie.
Panny robi³y po cichu uwagi nad t³umem, a Grünspan rozmawia³ o rynku bawe³nianym

z Wysockim, który odpowiada³ monosylabami, bo by³ zajêty bardziej patrzeniem na Melê,
bardzo dobrze dzisiaj wygl¹daj¹c¹ i rozpromienion¹.

– To jest za wiele na raz jeden: c³o wy¿sze, taryfy wy¿sze od surowej bawe³ny i taryfy
jeszcze wy¿sze od gotowego towaru wywo¿onego do Cesarstwa. Ja panu mówiê, ¿e to jest
razem taki bal dla nas wszystkich, ¿e mo¿e siê po nim pó³ £odzi po³o¿yæ na fest. Tfy, ¿ebym
ja w z³¹ godzinê nie wymówi³ – splun¹³ ze z³oœci¹.

– Podobno bawe³na ju¿ posz³a w górê?
– Co to posz³a! ona skacze jak lokomotywa, ona idzie jak balon, bo jej to nic nie szkodzi,

ale £ódŸ mo¿e sobie nadkrêciæ karku.
– Nie rozumiem przyczyny tego wszystkiego – mówi³ Wysocki, staraj¹c siê jednoczeœnie

s³yszeæ rozmowê panien.
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– Pan nie rozumie?... To jest proste, to jest takie proste, jakby zwyczajny rabuœnik wzi¹³
pana za ko³nierz i powiedzia³: „Dawaj pieni¹dze, bo mnie siê robiæ nie chce i nie mam.” To
jest ordynarny geszeft! Jak siê pan ma, panie Cohn – zawo³a³ do Leona Cohn, wyci¹gaj¹c do
niego z powozu rêkê.

Cohn odda³ uœcisk i przeszed³ dalej z ca³¹ grup¹ m³odzie¿y.
– Panie Halpern, s³uchaj pan, co powiem. Bucholc zrobi³ pierwsz¹ plajtê i ta mu siê nie

uda³a!... ale on siê jeszcze wprawi! ha, ha, ha! – œmia³ siê z w³asnego dowcipu.
– Panie Cohn, œmieræ to nie jest weso³a operacja! – odpowiedzia³ melancholijnie Halpern,

bo nie by³ dzisiaj dobrze usposobiony, szed³ ze wszystkimi i milcza³ uparcie, wzdycha³ i tak
siê pochyla³, ¿e przydeptywa³ sobie przód surduta, dr¿a³ z wielkiego zdenerwowania i gubi³
czêsto swój parasol nieodstêpny, podnosi³ go machinalnie, obciera³ po³y i w zamyœleniu przy-
gl¹da³ siê twarzom milionerów, zebranych na pogrzebie. Dopiero kiedy orszak rozlewa³ siê
w Nowym Rynku i skrêca³ w Konstantynowsk¹, szepn¹³ do Myszkowskiego, id¹cego obok:

– Bucholc nie ¿yje! pan wie?... Mia³ fabryki, mia³ miliony, by³ ca³ym hrabi¹ i nie ¿yje!
A ja nie mam nic i jeszcze na jutro mam protestowane weksle, ale ja ¿yjê! Pan Bóg jest do-
bry, Pan Bóg jest bardzo dobry!

Wielka, bezgraniczna wdziêcznoœæ zadrga³a mu w g³osie i smutna dotychczas twarz zaja-
œnia³a g³êbokim rozradowaniem, ca³¹ rozkosz¹ œwiadom¹ istnienia w³asnego.

– O jednego b³azna mniej, o jednego za du¿o! – odpowiedzia³ Myszkowski, pozostaj¹c
w tyle, aby siê z³¹czyæ z Koz³owskim, który jak zwykle w cylindrze na czubku g³owy, z ga³k¹
laski przy ustach, w majtkach zawiniêtych po kostki, maszerowa³ wzd³u¿ wolno ci¹gn¹cych
siê powozów i robi³ staranny przegl¹d wszystkich kobiet.

– Wiesz, Myszkowski, ¿e ta ruda Mendelsohnówna ma sznyt117, ma jakiegoœ diab³a w œle-
piach.

– Co mnie to obchodzi, chodŸ, pójdziemy na piwo, bo mi ju¿ w gardle zasch³o od tej pa-
rady milionerskiej.

– Pójdê na cmentarz, bo, widzisz, zobaczy³em tu w jednej karecie coœ cacanego. Spojrza-
³em raz – ona patrzy; spojrza³em drugi – patrzy.

– No i spojrza³eœ trzeci raz, a ona tak¿e patrzy.
– Ba, ale jak patrza³a, ma oczy tak smolne, ¿em siê do nich przylepi³.
– B¹dŸ zdrów i niech ciê od nich nie odlepi¹ kijem czasami, bo, widzisz, tutaj w £odzi nie

znaj¹ siê na oczkowaniu.
Opuœci³ go i znowu przysun¹³ siê do znajomych, upatruj¹c ponurym wzrokiem, kto by tu

chcia³ z nim iœæ na piwo.
– Pan s³ysza³eœ o bawe³nie, panie Cohn?
– Ja na tym potrzebujê trochê zarobiæ, panie Horn.
– Czy to prawda, ¿e Bucholc zostawi³ wielkie zapisy na cele publiczne?
– Œmiej siê pan z tego, Bucholc nie by³ g³upi!
– Welt, jak siê masz? – wo³a³ Kurowski spostrzeg³szy Moryca.
– Tak siê mam, jak dzisiaj bawe³na.
– To znaczy, ¿e dobrze!
– Brylantowo – akcentowa³ dobitnie Moryc Welt, witaj¹c siê ze znajomymi.
– Kiedyœ przyjecha³?
– Wczoraj w nocy.
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– Czyta³eœ og³oszenia o taryfach?
– Od trzech tygodni umiem je na pamiêæ, od trzech tygodni.
– Nie blaguj, bo przed dwoma dniami dopiero og³oszono.
– Zostajê przy swoim.
– Cicho? – zawo³a³ ktoœ z boku, bo Moryc podnosi³ g³os zbyt mocno.
Umilkli na chwilê, œpiew ksiê¿y wzniós³ siê jakby zapytaniem, na które odpowiada³ chór

œpiewaków i orkiestry, których potê¿ne g³osy œciœniête wysokimi murami hucza³y g³êboko.
– Jak to, wiedzia³eœ i nie skorzysta³eœ?
– Nie skorzysta³em? Za kogó¿ mnie masz? Spytaj siê, ile mamy z Borowieckim bawe³ny

w sk³adach, ile ju¿ na stacji, a ile jeszcze przyjdzie z Hamburga w tych dniach, to ci odpo-
wiem grub¹ sum¹ pudów.

– Jesteœ za sprytny, Moryc, mo¿esz siê nie dochowaæ.
– Dochowam siê, bo potrzebujê zarobiæ na taki pogrzeb, jak ma Bucholc.
– Ale gdzie¿ siê podzia³ Borowiecki?
– Nie wiem, by³ przy nas, jak wchodziliœmy w Rynek.
Moryc Welt obejrza³ siê dooko³a, ale nie spostrzeg³ nigdzie, bo i Borowiecki pozosta³ przy

karecie Lucy, zatrzymanej wraz z innymi na Rynku, bo w w¹skiej uliczce t³um nie móg³ siê
pomieœciæ od razu.

– Karl, nachyl siê lepiej, bli¿ej! – szepta³a Lucy.
– Tak dobrze? – pyta³ równie¿ szeptem Karol, wsadzaj¹c pó³ g³owy w okno karety.
– A czy tak dobrze? – szepta³a ca³uj¹c go silnie w ucho.
– Bardzo!...
Cofn¹³ g³owê i sta³ oparty ramieniem o drzwiczki karety.
– Czemu oni nie ruszaj¹? – jêcza³a z g³êbi karety ciotka, towarzysz¹ca Lucy.
– Muszê ju¿ pani¹ po¿egnaæ.
– Jeszcze chwilê, proszê o rêkê.
Rzuci³ oczami na sznur powozów stoj¹cych w jednej linii i poda³ j¹ nieznacznie, zas³ania-

j¹c sob¹ ten ruch.
Podnios³a j¹ szybko do ust, uca³owa³a mocno i pog³aska³a sobie brodê i szyjê jego pal-

cami.
– Wariatka! – szepn¹³ odsuwaj¹c siê od okna na dozwolon¹ wzglêdami towarzyskimi od-

leg³oœæ.
– Kocham ciê, Karl! PrzyjdŸ dzisiaj koniecznie, chcê ci coœ powiedzieæ bardzo wa¿nego!

– szepta³a cicho i purpurowe usta p³onê³y jej i wysuwa³y siê do poca³unków, a oczy b³yszcza-
³y promiennie.

– Do widzenia paniom! – wyrzek³ g³oœno.
– M¹¿ mój przyje¿d¿a jutro, mo¿e pan o nas nie zapomni! PrzyjdŸ!
– Przyjdê! – rzuci³ szeptem, k³aniaj¹c siê z powag¹.
Odnalaz³ przyjació³ i zwróci³ siê zaraz do Moryca.
– Mo¿e byœmy pojechali zaraz z cmentarza na kolej, co?
– Bawe³na przysz³a rano! Masz pieni¹dze?
– Mam, chcê zaraz wykupiæ.
– Kiedy¿ uwalniasz siê od Knolla?
– Jestem ju¿ wolny zupe³nie. Jutro pójdziemy szczegó³owo obejrzeæ budynki.
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– Dobrze, bo na jutro zamówi³em majstra, za kilka dni bêdzie mo¿na ju¿ wzi¹æ siê do
murowania.

– Gdzie Maks?
– Matka mu bardzo chora, obawiam siê, ¿e znowu bêdziemy mieli pogrzeb.
– Œmieræ ma jednak swoje dobre strony – zauwa¿y³ Kurowski.
– Chyba tylko bezmyœlnoœæ, z jak¹ zamiata mechanicznie potrzebnych i niepotrzebnych.
– Co to dzisiaj ludzi odpoczywa za darmo.
– Mylisz siê, Knoll zapowiedzia³, aby z list p³acy wykreœlono im po³owê dnia. Uzna³, ¿e

mog¹ wypoczywaæ z wdziêcznoœci dla zmar³ego.
– Odbij¹ sobie czêœæ kosztów pogrzebowych. Muszê to samo poleciæ testamentowo swo-

im spadkobiercom. Có¿, Myszkowski, tak dumacie?
– ¯e jest g³upio.
– Nie martwcie siê, bo i bez was by³o tak samo. Umar³, có¿ robiæ! „Z¹b œmierci dotkn¹³

go palcem swoim”, jak mówi Eklezjasta. Œmieræ to jest passives genie118.
– Nie o to mi chodzi, Bucholc jest ju¿ ausgespilt!119 – poci¹gn¹³ rêk¹ po gardle – a mnie

siê chce iœæ na piwo i nie mam z kim.
– Nie pójdziecie i ze mn¹, bo ja zaraz jadê do domu.
– Mo¿e jeszcze kogo znajdê.
Rozeszli siê w ró¿ne strony, a i orszak wchodzi³ w d³ug¹ uliczkê, wysadzon¹ topolami,

wiod¹c¹ do cmentarza.
Uliczka by³a nie brukowana i pokryta grub¹ warstw¹ czarnego b³ota, które rozbijane tysi¹-

cami nóg, ochlapywa³o wszystkich i wszystko i powstrzyma³o z po³owê ludzi, zawracaj¹cych
przed nim do miasta.

Rzêdy nagich jeszcze topoli, ob³amanych przez wiatry, poodzieranych z kory, pó³¿ywych
od truj¹cych œcieków, jakie p³ynê³y g³êbokim rowem od fabryk, sta³y wyci¹gniêt¹ lini¹ kalek
ohydnych, trzês¹cych smutnie resztkami ga³êzi i resztkami ¿ycia, jakby wygra¿a³y za swoj¹
nêdzê temu wspania³emu orszakowi, który od czasu do czasu wybucha³ ogromnym chórem
g³osów, rozlewaj¹cych siê w szerokiej przestrzeni pól czarnych, przeszklonych wod¹, nazna-
czonych grupami nagich drzew, ma³ymi domkami, kominami cegielni i konturami kilku wia-
traków, które niby potworne motyle, nadziane na szpilkê, migota³y siê czarnymi skrzyd³ami
na b³êkitnym tle przestrzeni.

Orszak z wolna wyp³ywa³ z miasta, rozw³óczy³ siê po b³otnistej drodze, wzd³u¿ po-
krzywianych, nêdznych domostw i z wolna ton¹³ ciê¿k¹ fal¹ g³ów w bramach cmentarza,
i rozlewa³ siê wœród grobów i ulic – tylko w g³êbi, poza murami, pomiêdzy g¹szczem
drzew bezlistnych i krzy¿ów czarnych, zaczê³y b³yskaæ barwy chor¹gwi, œwiat³a œwiec
i d³ugie szeregi ludzi, ponad którymi chwia³a siê srebrna trumna Bucholca, niesiona na
ramionach.

Zapanowa³a cisza, œpiewy pomilk³y, g³osy przycich³y, dŸwiêki muzyk przyg³uch³y, tylko
by³o s³ychaæ ciê¿ki tupot nóg i suchy chrzêst drzew rozko³ysanych. Dzwony bi³y g³ucho –
mocno – ¿a³obnie.

Przy trumnie zaczê³a siê ostatnia komedia œmierci – jakiœ mówca, stan¹wszy na pod-
wy¿szeniu, patetycznie przypomina³ cnoty i zas³ugi zmar³ego, drugi mówca rozbola³ym,
prze³zawionym g³osem ¿egna³ zmar³ego i p³aka³ nad ludzkoœci¹ osierocon¹; trzeci mów-
ca zwraca³ siê do trumny w imieniu rodziny, w imieniu przyjació³ niepocieszonych;
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czwarty mówi³ w imieniu tych rzesz wynêdznia³ych stoj¹cych dooko³a – w imieniu tych
pracowników spêdzonych tutaj groŸb¹ – dla których zmar³y mia³ byæ ojcem, przyjacie-
lem, dobroczyñc¹.

G³uchy pomruk przelecia³ nad t³umami, tysi¹ce westchnieñ siê zerwa³o, tysi¹ce spojrzeñ
zamigota³o krwawych, morze g³ów zako³ysa³o siê jak fala.

Wreszcie skoñczy³a siê ceremonia, trumna spoczê³a we wspania³ym grobowcu, na podwy¿-
szeniu podobnym do tronu, z którego, przez z³ocone kraty drzwi, widaæ by³o miasto spowi-
niête w mg³y i dymy, hucz¹ce tysi¹cami fabryk potê¿ny hymn ¿ycia.

Robotnicze falangi podchodzi³y kolejno do tego tronu i na marmurowych stopniach sk³a-
da³y wieñce – ostatni ho³d poddañczy, i rozprasza³y siê z wolna, a¿ w koñcu pozosta³ sam
jeden w srebrnej trumnie i pod stosami wieñców zmar³y król ³ódzki.

Tylko Stach Wilczek nie czeka³ koñca i gdy us³ysza³ dzwony, szepn¹³:
– Weso³a parada – mieæ tyle milionów i zdychaæ! – Splun¹³ ze z³oœci i wyszed³ z Józkiem

Jaskólskim, który szed³ w milczeniu i wzdycha³.
– Czegó¿ siê mazgaisz!
– Smutno mi! – szepn¹³ Józio, wzdrygn¹³ siê i obtuli³ szczelnie w mizerny paltocik, prze-

robiony z uczniowskiego szynelu.
– Józiu, puœæ kantor Bauma, ja potrzebujê cz³owieka zaufanego, wzi¹³bym ciê, wyrobi³-

byœ siê przy mnie.
– Nie mogê, muszê pozostaæ u Bauma.
– Ale¿ on lada dzieñ siê „po³o¿y”, nie b¹dŸ g³upi, dam ci piêæ rubli wiêcej miesiêcznie.
– Nie mogê, nie wypada mi opuszczaæ teraz Bauma, kiedy tak Ÿle stoi i kiedy zosta³em

prawie sam jeden w kantorze.
– G³upiœ! ¯ebym by³ tak sentymentalnym, to chodzi³bym jak i ty bez butów i ca³e ¿ycie

parobkowa³bym wszystkim! – Obrzuci³ go pogardliwym spojrzeniem i po¿egna³ na Piotr-
kowskiej.

– Ho³ota! Pognij¹ wszyscy po fabrykach! – pomyœla³ o towarzyszach z politowaniem.
On dzisiaj ju¿ wiedzia³, ¿e nie zgnije na marnej posadzie, ¿e nie bêdzie tylko parobkiem

cudzym, kó³kiem w mechanizmie.
Szed³ wolno i rozkoszowa³ siê poczuciem w³asnej si³y, wy¿szoœci i rozumu, tym, co ju¿

zrobi³, i tym, co zrobiæ jeszcze zamierza³.
Dzisiejszy dzieñ liczy³ do najlepszych w swoim ¿yciu i prze³omowych – bo dzisiaj zrobi³

pierwszy wielki interes, który musia³ go postawiæ na nogi.
Kupi³ kilka morgów gruntu, z dwóch stron otaczaj¹cego fabrykê Grünspana, kupi³ cicha-

czem i by³ pewnym wielkiego zarobku, gdy¿ z pewnoœci¹ wiedzia³, ¿e Grünspan ma rozsze-
rzaæ swoje fabryki i musi od niego kupiæ place po cenie, jak¹ tylko naznaczyæ zechce.

Uœmiechn¹³ siê z g³êbokiego zadowolenia!
Istotnie, interes przedstawia³ siê œwietnie, obliczenia zawieœæ nie mog³y.
Grunta by³y dawno do sprzedania i Grünspan przez ca³e lata je targowa³, dorzucaj¹c co-

rocznie po kilkadziesi¹t rubli, nie spiesz¹c siê i bêd¹c pewnym, ¿e go nikt podkupiæ nie mo¿e.
Wilczek zwêszy³ interes; opl¹ta³ dotychczasowego posiadacza ca³¹ sieci¹ podstêpów,

uprzejmoœci, po¿yczek gwa³tem wciskanych – a¿ w koñcu sta³ siê w³aœcicielem.
Dzisiaj rano zosta³ ju¿ prawym posiadaczem ziemi.
Wyobra¿a³ sobie wœciek³oœæ Grünspana i bawi³ siê tym doskonale.
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Podnosi³ g³owê coraz wy¿ej i coraz dumniej, a coraz drapie¿niej spogl¹da³ na miasto, na
wypakowane towarami sk³ady, na fabryki – jego nienasycona ch³opska chciwoœæ budzi³a siê
coraz potê¿niej na widok bogactw.

Postanowi³ je zdobyæ i by³ ju¿ pewnym, ¿e zdobêdzie.
Mniejsza o sposoby i œrodki – wszystkie by³y dobre, jeœli prowadzi³y do celu, do pie-

niêdzy
Stach Wilczek liczy³ siê tylko z kodeksem, z policj¹.
Na resztê uœmiecha³ siê wzgardliwie i z politowaniem.
Opinia, etyka, uczciwoœæ! Kto siê z tym w £odzi liczy³! Komu tutaj podobne g³upstwa

mog³y przychodziæ do g³owy! Co to wreszcie jest ta uczciwoœæ!
Czy by³ uczciwym Bucholc? Któ¿ siê o to pyta³! Pytano siê tylko, ile zostawi³ milionów!
Mieæ miliony, czuæ je w swoim rêku, otoczyæ siê nimi, panowaæ nad nimi.
Rozmyœla³, skrêcaj¹c ku stacji i duszê mu przepe³ni³o szalone, dochodz¹ce do bólu pra-

gnienie pieniêdzy, u¿ycia, panowania.
Jak pies zg³odnia³y patrzy na miêso – tak on ³akomie patrzy³ na fabryki, domy, zbytek

bogaczów, piêkne kobiety, pa³ace.
Mia³ szalony apetyt u¿ycia, który obiecywa³ sobie zaspokoiæ.
By³ g³odnym od wieków i przez tyle pokoleñ poniewieranym, tratowanym przez mocniej-

szych, odpychanym od sto³u ¿ycia, przepracowanym, ³akn¹cym – teraz przysz³a kolej na nie-
go, podnosi³ g³owê, wyci¹ga³ chciwie rêce, chwyta³ zdobycz i nasyca³ g³ód odwieczny.

– Odbijê sobie wszystko i za wszystko! – myœla³ i z nienawiœci¹ przypomina³ sobie lata
dzieciñstwa, pasanie krów, pos³ugi, jakie czyni³ w klasztorze, kije, jakie odbiera³, nêdzê ca³ej
rodziny, upokorzenia, jakie znosi³ w gimnazjum, upokorzenia, jakie odbiera³ razem z pomoc¹
od swoich dobroczyñców, upokorzenia, jakie znosi³a ca³a rodzina.

– Odbijê sobie wszystko! – mrukn¹³ z szalon¹ zawziêtoœci¹ w sercu.
Ale tymczasem dopiero zdobywa³ œrodki, handlowa³, czym móg³, zarabia³, na czym siê

tylko da³o.
Zarz¹dza³ sk³adami Grosglika, a prócz tego handlowa³ wêglem na w³asn¹ rêkê, handlowa³

drzewem, handlowa³ resztkami bawe³nianymi, handlowa³ jajami, które sprowadza³ za poœred-
nictwem rodziny, bra³ w koñcu ró¿ne artyku³y – próbowa³ wszystkiego.

Mówiono, ¿e kupuje „czerwony towar”, tj. wyniesiony z podpalonych fabryk, mówiono,
¿e trudni siê lichw¹, ¿e z Grosglikiem do spó³ki robi jakieœ bardzo ciemne interesa – tak
mówiono.

Wiedzia³, co o nim mówi¹, i uœmiecha³ siê pogardliwie.
– Mocno mnie to obchodzi! – szepn¹³, myœl¹c o tym, skrêci³ na boczn¹ uliczkê ci¹gn¹c¹

siê wœród parkanów, poza którymi wznosi³y siê szeregi sk³adów drzewa budulcowego, ce-
mentu, ¿elastwa, wapna i wêgli. Ulica by³a nie brukowana, bez trotuarów i stanowi³a jedno
g³êbokie morze b³ota, przez które przekopywa³o siê setki wozów, ciê¿ko na³adowanych.

Sk³ady wêgla rozci¹ga³y siê po lewej stronie ulicy, u podnó¿a wysokiego nasypu kolejo-
wego, na którym t³oczy³o siê tysi¹ce towarowych wagonów, nakrytych chmur¹ czarnego py³u,
jaki siê wznosi³ z wy³adowywanego wêgla.

Wilczek mieszka³ przy sk³adzie, w ohydnej budzie zbitej z desek i obryzganej po p³aski
dach czarnym b³otem, która s³u¿y³a za kantor.

Przebra³ siê spiesznie, wci¹gn¹³ d³ugie buty i zabra³ siê do roboty...
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Ale nie móg³ robiæ spokojnie, czu³ siê zdenerwowanym, roztrzês³a mu nerwy radoœæ dzi-
siejszego kupna, to znowu przypomnienia pogrzebu lub huk g³uchy sztosuj¹cych120 na nasy-
pie wagonów tak go dra¿ni³, ¿e odrzuci³ pióro i zacz¹³ spacerowaæ po kantorze, wygl¹daj¹c
raz po raz okienkiem na zapchane pryzmami wêgla i wozami sk³ady.

Wozy co chwila wje¿d¿a³y na wagê z takim turkotem, a¿ ca³a buda siê trzês³a; ogromny
zgie³k spl¹tanych g³osów ludzkich, turkotów, kwików koñskich, gruchotu wyrzucanych z wa-
gonów wêgli, œwistów maszyn bi³ przez otwarte drzwi i rozlewa³ siê po brudnej, odrapanej
izbie, po której Wilczek spacerowa³ w zadumie.

– Tam jakieœ panowie czekaj¹ przy wagonach! – zameldowa³ robotnik.
Na nasypie kolejowym czeka³ Borowiecki i Moryc.
Wilczek wyczekuj¹co wyci¹gn¹³ rêkê do przywitania. Moryc mu uœcisn¹³ d³oñ, a Boro-

wiecki uda³, ¿e nie widzi.
– Potrzebujemy natychmiast platform przewozowych.
– Ile? pod co? sk¹d? – zapyta³ krótko, podra¿niony zachowaniem Karola.
– Jak najwiêcej, bawe³na, kolej, do mnie – odpowiedzia³ Moryc.
Szybko za³atwili interes i rozstali siê.
– Szlachcic! – mrukn¹³ Wilczek ze z³oœci¹, bo na po¿egnanie Borowiecki wsadzi³ rêce

w kieszenie i kiwn¹³ mu g³ow¹ bardzo ³askawie.
Nie móg³ zapomnieæ tej obrazy, jego mœciwe serce zanotowa³o sobie jeszcze to jedno upo-

korzenie, tym boleœniejsze, ¿e niezas³u¿one.
Ale nie by³o czasu na rozczuwanie krzywdy, bo z powodu koñcz¹cego siê dnia ruch

w sk³adach zapanowa³ szalony.
Co chwila maszyny parowe podci¹ga³y sznury ³adowanych wagonów, krzy¿owa³y siê, wy-

ci¹ga³y puste, bucha³y k³êbami dymów i ze œwistem, hukiem, szczêkiem sztosowañ przewija³y
siê wskroœ dymów i py³ów lub odczepione od poci¹gów lecia³y z dzikim krzykiem do remiz.

A ni¿ej, ze sk³adów nakrytych czarn¹ kurzaw¹ bi³o tysi¹ce spl¹tanych gor¹czkowych g³o-
sów, konie kwicza³y dziko, œwisty batów, krzyki woŸniców, turkoty ulic i g³uchy, potê¿ny
szum miasta, stoj¹cego doko³a, nakrytego dymami.

Wilczek uwija³ siê gor¹czkowo, biega³ do kantoru, do kup wêgla, na nasyp, do ludzi wy-
wo¿¹cych, na stacjê; przemyka³ siê pomiêdzy wozami, cz³apa³ po b³ocie, zmêczy³ siê w koñ-
cu œmiertelnie i aby odpocz¹æ, usiad³ na brzegu jednego z pustych wagonów.

Mrok siê ju¿ robi³ – pozachodnie zorze rozla³y siê po niebie strugami purpury i okrwawia-
³y cynkowe, b³yszcz¹ce dachy, po których stacza³y siê k³êby rudych dymów; noc gêstnia³a,
szaroœæ ponura, zm¹cona zalewa³a ulice, pe³za³a po murach, czai³a siê po zau³kach, zaciera³a
kontury, gasi³a barwy, wypija³a resztki dnia, ukrêca³a miasto brudnymi ³achmanami zmroku,
z którego zaczê³y z wolna wyb³yskiwaæ œwiat³a.

Noc zapad³a, miasto pokry³o siê ³unami; szumy siê podnios³y, ³oskoty sta³y siê wyraŸniej-
sze, turkoty siê wzmog³y, krzyki spotê¿nia³y – a¿ w koñcu wszystkie dŸwiêki zla³y siê w prze-
ogromny dziki chór, œpiewany g³osami maszyn i ludzi, od którego dr¿a³o powietrze i trzês³a
siê ziemia!

£ódŸ pracowa³a nocn¹, gor¹czkow¹ prac¹.
– Resztki szlacheckie! wezm¹ was diabli nied³ugo! – mrukn¹³ Wilczek, który jeszcze nie

móg³ zapomnieæ Borowieckiego, splun¹³ pogardliwie, podpar³ brodê rêkami i zapatrzy³ siê
w niebo.
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Zbudzi³ go dopiero g³os lec¹cy z opustosza³ej ulicy.

                                         A na rynku Gajera
                                         Znalaz³a se frajera

ta ra ra, bumdera!

Œpiewa³ jakiœ g³os i zgin¹³ w oddaleniu i nocy.
Wilczek zeszed³ do kantoru, poza³atwia³ resztê spraw, wyprawi³ ostatnie wozy.
Kaza³ pozamykaæ wszystko, zjad³ kolacjê, jak¹ mu przygotowa³ robotnik, i poszed³ na

miasto.
Lubi³ w³óczyæ siê bez celu, przygl¹daæ siê ludziom, fabrykom, wêszyæ po mieœcie, lubi³

oddychaæ tym rozdrganym, przesyconym wêglem i zapachami farb powietrzem. Olœniewa³a
go potêga miasta, olbrzymie bogactwa nagromadzone w sk³adach i fabrykach zapala³y mu
w oczach p³omienie chciwoœci, rozpala³y duszê marzeniami strasznymi, przepe³nia³y coraz
potê¿niejsz¹ ¿¹dz¹ panowania i u¿ycia; ten szalony wir ¿ycia, ta struga z³ota, jaka przep³y-
wa³a przez miasto, upaja³y go swoj¹ potêg¹, hipnotyzowa³y, przejmowa³y dr¿eniem ¿¹dzy nie-
opowiedzianej, dawa³y si³y do walki, do zwyciê¿ania, do grabie¿y.

Kocha³ tê „ziemiê obiecan¹”, jak kocha zwierzê drapie¿ne g³uche puszcze pe³ne ³upów.
Uwielbia³ tê „ziemiê obiecan¹” p³yn¹c¹ z³otem i krwi¹, po¿¹da³ jej, pragn¹³, wyci¹ga³ do niej
ramiona chciwe i krzycza³ g³osem zwyciêstwa – g³osem g³odu: – Moja! Moja! – I ju¿ chwila-
mi czu³, ¿e j¹ posiad³ na zawsze i ¿e nie puœci zdobyczy, póki nie wyssie z³ota wszystkiego.
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XVII

– A teraz go w grzbiet, a teraz z drugiej strony, a teraz w g³owê. Ot i jeszcze raz, i jeszcze
jeden razik, dobrodzieju mój kochany.

– Walisz ksi¹dz kartami jak cepem – szepn¹³ z gorycz¹ stary Borowiecki.
– To mi przypomina jedno zajœcie. By³o to u Migurskich w Sieradzkiem...
– Cepem, nie cepem – przerwa³ ksi¹dz przymru¿aj¹c z luboœci¹ oczy – a œlicznymi atuci-

kami, dobrodzieju mój kochany. Chowam ja jeszcze damusiê, ¿eby grzmotn¹æ twojego króli-
ka, Zaj¹czkowski.

– To siê poka¿e! Ale ksi¹dz ma paskudny zwyczaj przerywania; ust otworzyæ nie mo¿na,
bo ksi¹dz zaraz przerywasz. Oto, jak rzek³em, u Migurskich...

– U Migurskich czy nie u Migurskich, ale to ju¿ s³yszeliœmy, dobrodzieju mój kochany, ze
sto razy, nieprawda, panie Adamie? – zwróci³ siê do starego.

– E, co mi tu ksi¹dz bêdziesz uwagi ci¹gle robi³. A, jak Pana Boga kocham, czego za wie-
le, tego i zanadto. Myœla³byœ ksi¹dz lepiej o nabo¿eñstwie, a nie o tym, czy kto co mówi³ lub
nie mówi³.

Rzuci³ karty na stó³ i porwa³ siê zirytowany.
– Tomek, huncwocie jeden, a zak³adaj konia – hukn¹³ potê¿nym basem przez okno na po-

dwórze.
Szarpa³ mocno wyczernione w¹sy i sapa³ zapalczywie.
– No, widzicie go! Smyk jeden, ja mu po ludzku zwracam uwagê, a ten zaraz na mnie jak

na swojego parobka: huru buru! Jasiek, bo mi fajeczka zgas³a.
– No, s¹siedzie, bo pan Baum rozdaje karty.
– Nie bêdê gra³, jadê do domu. Ju¿ mam dosyæ jegomoœcinych kazañ. Wczoraj u Zawadz-

kich opowiadam o koniunkturach politycznych, a ksi¹dz mi zaprzecza publicznie i wydrwi-
wa – burcza³ szlachcic przemierzaj¹c wielkimi krokami pokój.

– A boœ jegomoœæ, dobrodzieju mój kochany, gada³ rzetelne g³upstwa. Jasiek, a ty smyku
jeden, daj no ogieñka, bo mi fajeczka zgas³a.

– Ja gada³em g³upstwa! – wykrzykn¹³ Zaj¹czkowski przyskakuj¹c z pasj¹ do ksiêdza.
– A g³upstwa – odszepn¹³ ksi¹dz, pykaj¹c z d³ugiej fajki, któr¹ mu ma³y ch³opak zapala³,

przyklêkn¹wszy na pod³odze.
– A, Panie Jezu Chryste, zmi³uj siê nad nami – zawo³a³ ze zgroz¹ Zaj¹czkowski rozkrzy-

¿owuj¹c rêce.
– Ksi¹dz dobrodziej jest na rêku – rzek³ Maks Baum, podsuwaj¹c mu karty.
– Siedem pik – zawo³a³ ksi¹dz. – Zaj¹czkowski, jesteœ na rêku.
– Idê na ciemno – zawo³a³ szlachcic i siad³ spiesznie do stolika, ale nie zapomnia³ jeszcze

urazy do ksiêdza, bo rozejrzawszy siê w kartach mówiæ zacz¹³:
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– I jak tu mo¿e byæ co, jak tu ogó³ mo¿e mieæ jasne pojêcie o polityce, kiedy jego natural-
ni przewodnicy s¹ tak ciemni.

– Osiem trefli, bez atu – licytowa³ ksi¹dz.
– Przejdê siê. Dobrze, zaraz ksi¹dz zobaczysz, co bêdzie za gra. Bo jak ksi¹dz nie masz

¿o³êdzi, to ksiêdza mocno zaswêdzi.
– Zaswêdzi, nie zaswêdzi, ale jak ci pan Baum wyci¹gnie te ¿o³êdziki, jak ciê asikiem

wytnie, to kichniesz. A co, syneczku, a co, a nie chwal siê, a nie mów amen przed in saecula
saeculorum, dobrodzieju mój kochany, ha, ha, ha! – œmia³ siê na ca³e gard³o z miny Zaj¹cz-
kowskiego i tak by³ rad, ¿e trzepa³ cybuchem po sutannie i poklepywa³ Maksa obok siedz¹-
cego. – Gór¹ miasteczko £ódŸ, gór¹ fabrykanciki. A niech¿e ci, dobrodzieju mój kochany,
Pan Bóg bliŸniateczki da za to, ¿eœ tak Zaj¹czka oporz¹dzi³. Pole¿ysz bez nó¿ki, pole¿ysz.
Jasiek, a daj no, smyku, ogieñka, bo mi fajeczka zgas³a.

– Ksi¹dz jak poganin jaki tak siê z cudzych nieszczêœæ cieszysz.
– Ju¿ tam temu daj spokój, a co le¿ysz, to le¿ysz. Ca³y rok nas ob³upia³ ze skóry, to nie-

ch¿e teraz grosiki zap³aci.
– Po dwadzieœcia groszy na tydzieñ wygrywa³em. Po dwadzieœcia groszy, s³owo honoru

panu dajê! – szepn¹³ Zaj¹czkowski przez stó³ do Maksa.
– „Posz³y panny na rydze! na rydze! na rydze!” – zacz¹³ nuciæ stary Borowiecki przytupu-

j¹c do taktu w stopieñ fotelu, na którym siedzia³ i jeŸdzi³, bo by³ w po³owie sparali¿owany.
Cisza na chwilê zapanowa³a w pokoju.
Cztery œwiece stoj¹ce po rogach stolika jasno oœwietla³y zielone pole walki i twarze wal-

cz¹cych.
Zaj¹czkowski milcza³, by³ z³y na ksiêdza, z którym od lat dwudziestu k³óci³ siê przynaj-

mniej dwa razy na tydzieñ. Muska³ wyczernione w¹sy i rzuca³ groŸne spojrzenia spod ogrom-
nych krzaczastych brwi na Maksa, który go „k³ad³ bez trzech”, a czasami trzaska³ siê ze
z³oœci¹ w ³ysinê, po której muchy spacerowa³y.

Ksi¹dz wychud³¹, ascetyczn¹ i dobrotliw¹ twarz pochyla³ nad sto³em, czasem pyka³ z faj-
ki i okrywa³ siê dymem, a wtedy zapuszcza³ ostre spojrzenie czarnych, bardzo ¿ywych oczów
w karty przeciwnika, z czego zreszt¹ nigdy nie korzysta³.

Maks ze skupion¹ twarz¹ gra³ bardzo uwa¿nie, bo przeciwnicy byli mistrzami w preferan-
sie, i w przerwach lecia³ oczami po oknach, którymi ksiê¿yc zagl¹da³ i do dalszych pokojów,
sk¹d go dochodzi³y g³osy Anki i Karola.

Pan Adam zaœ ci¹gle nuci³, wybija³ takt, szarpa³ bujn¹, choæ przerzedzon¹ czuprynê i przy
ka¿dej nowej grze wo³a³:

– Œliczny kolor, d³ugi kolor. Dam ja wam teraz, basa³yki. Król z dam¹, a dwór za ni¹. Za-
czniemy biæ do ataku. – „Hej, Mazury, bijcie¿ z góry, a kosami, osêkami, ta, ra, ra, ra, ta, ta!”
Szlusuj121 z prawego! – komenderowa³ energicznie i z rozp³omienion¹ twarz¹, ruchem, jakby
siê rzuca³ do ataku, bi³ kartami w stó³.

– A to byœ, jegomoœæ, gra³ po ludzku. A te twoje przyœpiewki to tylko rozpusta ¿o³nierska
i nic wiêcej, dobrodzieju mój kochany. Jasiek, a daj no ogieñka, bo mi fajeczka zgas³a.

– To „szlusuj” – przypomina mi bardzo ciekawe zajœcie, jakie mia³o miejsce...
– U Migurskich, w Sieradzkiem, s³yszeliœmy ju¿ i to, s³yszeli, dobrodzieju mój kochany.
Zaj¹czkowski spojrza³ groŸnie na uœmiechniêt¹ twarz ksiêdza, ale nie rzek³ nic, tylko od-

wróci³ siê do niego bokiem i gra³ dalej.
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Maks raz jeszcze rozda³ karty i po licytacji poszed³ do Karola.
– Jasiek, a otwórz no okienko, bo tam ptaszeczki bo¿e tak œpiewaj¹.
Ch³opak otworzy³ okno na ogród i pokój zala³y chóry s³owiczych g³osów i fale zapachów

bzów kwitn¹cych pod oknami.
W pokoju, do którego poszed³ Maks, nie by³o lamp, natomiast œwieci³ ksiê¿yc sun¹cy po

tafli ciemnego szafiru niebios.
Okna by³y otwarte i wp³ywa³ nimi czerwcowy, rozœpiewany wieczór.
Siedzieli w milczeniu.
– £adna kolekcja mamutów – szepn¹³ Karol do Maksa, bo w pokoju gry znowu wybuch³a

burza i Zaj¹czkowski krzycza³ przez okno, ¿eby mu konie zak³adali natychmiast, a pan Adam
œpiewa³ na ca³e gard³o:

– „A choæ ch³odno i g³odno, ¿yje sobie swobodno!”
– Czêsto grywaj¹ ze sob¹?
– Co tydzieñ i przynajmniej dwa razy na tydzieñ siê k³óc¹ i rozje¿d¿aj¹ bez po¿egnania,

co im zreszt¹ wcale nie przeszkadza ¿yæ w wielkiej przyjaŸni.
– Pani ich godziæ musi nieraz?
– O nie, bo raz spróbowa³am, a ksi¹dz zaperzony krzykn¹³ na mnie: „Niech jegomoœcian-

ka pilnuje udojów!” Zreszt¹, oni nie mogliby ¿yæ bez siebie, a bêd¹c ze sob¹, nie mogliby siê
nie k³óciæ.

– Ale co twój ojciec w £odzi pocznie bez nich? – zwróci³ siê Maks do Karola.
– A bo ja wiem, równie¿ w ogóle nie wiem, po co ojcu chce siê do £odzi?
– Pan nie wie?... – szepnê³a Anka zdziwionym g³osem i by³aby coœ mówi³a wiêcej, ale

dzwonek zadŸwiêcza³ u furtki.
Wysz³a i powróci³a z depesz¹ dla Karola.
Karol apatycznie wzi¹³, ale nie doczyta³ do koñca, tylko zmi¹³ ze z³oœci¹ i schowa³ do kie-

szeni.
– Mo¿e z³a wiadomoœæ? – zapyta³a trwo¿nie Anka stoj¹c przed nim.
– Nie, tylko g³upia!
Machn¹³ rêk¹, zniecierpliwiony jej wspó³czuj¹cym spojrzeniem i ciekawoœci¹.
Poszed³ do pokoju graj¹cych i czyta³ po raz drugi.
Depesza by³a od Lucy.
– Bardzo siê pan nudzi u nas?
– Ani s³owa nie odpowiem na podobn¹ insynuacjê. Wie pani, jestem zdumiony ¿yciem

pañstwa. Nie przypuszcza³em, ¿eby mog³o gdzieœ istnieæ ¿ycie dziwnie spokojne, dziwnie
proste i takie jakieœ wy¿sze. Dopiero u pañstwa pozna³em, ¿e ja nie zna³em Polaków, dopiero
teraz rozumiem wiele w³aœciwoœci Karola. Szkoda, ¿e siê pañstwo wyprowadzaj¹ do £odzi.

– Dlaczego?
– Bo nie bêdê móg³ ju¿ tutaj nigdy przyjechaæ.
– A w £odzi pan nie zechce nas odwiedzaæ? – zapyta³a ciszej i nie wiedzia³a, dlaczego

serce jej zabi³o silniej, jakby obaw¹, ¿e mo¿e on nie zechce.
– Dziêkujê pani bardzo, uwa¿am to ju¿ za zaproszenie, mo¿na?
– A mo¿na, ale za to pozna mnie pan ze swoj¹ matk¹.
– Kiedy pani tylko rozka¿e.
– Zostawiê pana samego, bo muszê pomagaæ do podania kolacji.
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Pobieg³a do drugiego pokoju, w którym Jagusia ju¿ nakrywa³a.
Maks spacerowa³ wzd³u¿ pokoju, ale dlatego, ¿eby przechodz¹c obok drzwi otwartych

spojrzeæ na Ankê.
Patrzy³ z podziwem na jej wysmuk³¹, doskonale uformowan¹ figurê, gdy siê pochyla³a nad

sto³em; na jej twarz o niezbyt regularnych rysach, ale pe³n¹ dziwnego wdziêku i ciep³a, za-
koñczon¹ szerokim czo³em o g³adko rozczesanych poœrodku w³osach kasztanowatych. Sza-
rob³êkitnawe oczy patrzy³y spod zupe³nie czarnych brwi jasno, spokojnie, ale z pewn¹
surowoœci¹.

Maks przypatrywa³ siê jej z wielkim zajêciem i tak mu siê bardzo podoba³a, ¿e czu³ pra-
wie niechêæ do Karola, gdy tamten przyszed³.

– Jutro wieczorem jechaæ do £odzi muszê – powiedzia³ szorstko.
– Po co ci tak pilno. Trzy œwiêta maj¹ robotnicy, to i my u¿yjmy odpowiednio Zielonych

Œwi¹tek.
– Jeœli czujesz siê tutaj dobrze, zostañ, ale ja muszê wyjechaæ.
– Pojedziemy razem – mrukn¹³ Maks siadaj¹c na parapecie okna.
By³o mu tutaj tak dobrze, ¿e siê zdumiewa³ nad sob¹, a ten chce go st¹d zabieraæ.
Patrzy³ z gniewem i ¿alem na Karola.
– Mam bardzo pilne interesa i mam dosyæ wsi, za wiele nawet – mówi³ i chodzi³ wzburzo-

ny, zagl¹da³ do pokoju graj¹cych, zamienia³ po kilka obojêtnych s³ów z Ank¹, ale rozdener-
wowania i niepokoju, który by³ nud¹ zarazem, st³umiæ nie umia³.

A do tego przyby³ jeszcze ten telegram Lucy, o której myœla³ z trwog¹, bo mu zapowiada³a
w najbardziej stanowczych s³owach, ¿e jeœli siê we wtorek nie poka¿e, to ona potrafi go zna-
leŸæ i u narzeczonej, niechaj siê co chce stanie potem.

Wiedzia³, ¿e Lucy dotrzymuje s³owa swoim namiêtnoœciom, wiêc jechaæ musia³.
Tak mu ciê¿y³ ten stosunek, tak znienawidzi³ ju¿ i jej piêknoœæ, i te wiêzy mi³oœci, ¿e mu

¿ycie brzyd³o.
A potem Anka.
Czu³, ¿e mu jest najzupe³niej obojêtn¹, ¿e zaczyna chwilami nienawidzieæ, gdy spotyka³

siê z jej jasnym, ufaj¹cym wzrokiem.
A musia³ udawaæ mi³oœæ, musia³ zmiêkczaæ ton g³osu wtedy, gdy mu siê kl¹æ chcia³o, musia³

byæ uprzejmym, uœmiechniêtym, przewiduj¹cym, s³odkim, jak przysta³o na narzeczonego.
Ta rola by³a mu wstrêtna nad wyraz, a graæ j¹ musia³ dla ojca; gra³ j¹ i dla niej, i dla siebie

ju¿, bo u¿yciem posagowych pieniêdzy Anki zwi¹za³ siê na zawsze.
– O¿eniê siê prêdko i wszystko siê skoñczy – myœla³. – Przecie¿ tyle ma³¿eñstw zawiera

siê bez mi³oœci! – koñczy³ apatycznie, ale równoczeœnie jego dumna ambicja po¿era³a mu
duszê.

Burzy³o siê w nim wszystko na myœl, ¿e przez to ma³¿eñstwo zejdzie do roli pionków, ¿e
jeœli zechce co mieæ, to musi pracowaæ lata ca³e, musi wyciskaæ maszyny, ludzi, wszystko,
¿eby coœ wycisn¹æ dla siebie – i to teraz!

Teraz, gdy mu stary Müller dosyæ wyraŸnie powiedzia³, ¿e mu odda Madê i zarz¹d fabry-
ki, od razu milionow¹ fortunê, od razu wielkie interesy i mo¿noœæ robienia jeszcze wiêkszych.

Od pewnego czasu czu³ wstrêt do ma³ych interesów, czu³ wstrêt do tej w³asnej fabryki,
jak¹ od wiosny budowa³, do tych oszczêdnoœci groszowych, których rezultatem by³y setki
rubli zaledwie.
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Tyle lat chodzi³ w kieracie pracy, ci¹g³ej walki i twardego zdobywania ka¿dego rubla, tyle
lat t³umi³ w sobie najrozmaitsze zachcianki i pragnienia, których nie móg³ zaspokoiæ, tyle lat
by³ g³odnym szerokiego, niezale¿nego ¿ycia – i teraz, kiedy to wszystko móg³ mieæ ¿eni¹c
siê z Mad¹ – musia³ siê o¿eniæ z Ank¹ i przez to musia³ wróciæ do jarzma miernoœci...

Buntowa³ siê przeciwko tej koniecznoœci wszystkimi si³ami.
I gdy Anka przysz³a prosiæ na kolacjê, spojrza³ na ni¹ gniewnie i nic nie odpowiedziawszy

na jej zapytanie poszed³ przysun¹æ ojca z fotelem do jadalnego pokoju.
Kolacja by³a bardzo o¿ywiona, bo ksi¹dz z Zaj¹czkowskim k³ócili siê o politykê, pomaga³

im pan Adam i Karol, który drwi³ niemi³osiernie z Zaj¹czkowskiego i z jego koniunktur poli-
tycznych, drwi³ z optymizmu ksiêdza i ze z³oœci¹ zrobi³ uwagê ojcu, ¿e spraw dzisiejszej po-
lityki nie rozstrzygaj¹ armaty, a rozum stanu.

– Ta, ta, ta! – przedrzeŸnia³ stary z gniewem. – Ty mi tego nie mów, bo ja ciê zawsze prze-
konam, ¿e ten mia³ racjê, kto mia³ armat wiêcej i wojska. Rozum pañstw – to wielkie armie,
gotowe do wyruszenia w pole, to ich dusza, która rz¹dzi.

– Nie, panie Adamie, dusz¹ pañstw jest sprawiedliwoœæ, jak¹ siê rz¹dz¹.
– Pañstwami kieruje ¿o³¹dek i jego wymagania – zawo³a³ Karol umyœlnie, aby sprawiæ

przykroœæ ksiêdzu, który siê rzuci³ na te s³owa i zacz¹³ dowodziæ, ¿e wszystko wyp³ywa z woli
Bo¿ej i ¿e ta wola jest sprawiedliwoœci¹ i ¿e na tym stoi wszystko.

Karol ju¿ nie odpowiada³, bo go znudzi³y te bezp³odne rozumowania, ale gdy ksi¹dz, oj-
ciec i Zaj¹czkowski zaczêli mu dowodziæ, ¿e wszystko siê dzieje za wol¹ Bo¿¹, nie móg³ ju¿
wytrzymaæ i zawo³a³ z gniewem:

– T³umaczycie, panowie, sobie œwiat przy pomocy katechizmu; nie przeczê, ¿e to ³atwe,
a miejscami dowcipne nawet.

– BluŸnisz, dobrodzieju mój kochany, bluŸnisz i obra¿asz nas. Jasiek, smyku jeden, daj no
ogieñka, bo mi fajeczka zgas³a! – wo³a³ dr¿¹cym z oburzenia g³osem i fajka lata³a mu w rêku
ze wzruszenia.

Pyka³, ale ¿e nie móg³ doci¹gn¹æ siê dymu, bo ch³opak nie móg³ zapaliæ, trzasn¹³ go cybu-
chem przez plecy i znowu zacz¹³ przekonywaæ, ale teraz ju¿ z ca³¹ pasj¹.

– Nie bêdzie pani ¿al opuszczaæ tego raju, jaki sobie pani stworzy³a w Kurowie? – mówi³
cicho Maks do Anki, bo oboje nie mieszali siê do rozmowy ogólnej.

Maksa nic nie obchodzi³y poruszane kwestie, a Anka by³a smutna.
Karol by³ taki inny przez te kilka dni, tak jej prawie unika³, ¿e dziewczynê zacz¹³ trapiæ

g³uchy niepokój, przeczuwanie jakiegoœ nieszczêœcia, wiêc teraz nie odpowiedzia³a Makso-
wi, tylko pochylaj¹c siê nad sto³em zapyta³a cicho, nie podnosz¹c oczów:

– Nie wie pan, czy Karola nie spotka³o co z³ego?
– Nie. Czy pani co zauwa¿y³a?
– Tak mi siê zdawa³o. Prawda, zapomnia³am, ¿e musi mieæ dosyæ k³opotów z fabryk¹,

prawda... – doda³a ciszej, jakby dla siebie, jakby dla st³umienia podejrzeñ i niepokojów.
Podnios³a g³owê i oczami pe³nymi troski serdecznej ogarnê³a jego twarz schmurzon¹ i gry-

z¹ce spojrzenia, jakie rzuca³ na ksiêdza.
– A co pañstwo robi¹ z ziemi¹?
– Dziadek chcia³ sprzedaæ, ale pan Karol opiera siê temu, za co jestem mu bardzo wdziêcz-

na, bo tak siê z¿y³am z tym domem, ¿e nie mog³abym bez przykroœci pomyœleæ, ¿e to ju¿ nie
nasze. Prawie wszystkie drzewa w ogrodzie, wszystkie ¿ywop³oty sadzi³a albo matka pana
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Karola, albo ja. Wiêc niech pan pomyœli, jak by to by³o ciê¿ko rozstawaæ siê z tym na za-
wsze.

– No, przecie¿ mo¿na gdzie indziej kupiæ ³adniejsz¹ posiad³oœæ.
– Tak, mo¿na, ale ona nie bêdzie Kurowem – odpowiedzia³a dotkniêta, ¿e nie rozumia³

i nie odczuwa³ jej przywi¹zania do tego kawa³ka ziemi, na którym siê wychowa³a.
Umilkli, bo k³ótnia zawrza³a znowu pomiêdzy Zaj¹czkowskim i ksiêdzem, który ziryto-

wany bi³ cybuchem w pod³ogê i zawo³a³:
– Dobrodzieju mój kochany, ja ci tylko powiem, ¿e ty jesteœ Zaj¹czkowski, herbu barania

skórka. Jasiek, ognia!
– A, Panie Jezu Chryste, co ten ksi¹dz wygaduje. Tomek, huncwocie jeden, a zak³adaj

konie – rykn¹³ do kuchni, gdzie jego stangret jad³ kolacjê, i nie ¿egnaj¹c siê wybieg³, ubra³
siê w ganku i polecia³, ale powróci³ za chwilê, bo zapomnia³ czapki, której szuka³ po wszyst-
kich pokojach, a znalaz³szy j¹ przybieg³ do sto³owego pokoju, hukn¹³ piêœci¹ w stó³ i zawo-
³a³ wœciekle:

– Jegomoœæ podziêkuj Bogu, ¿e ciê ochrania sukienka kap³añska, bo inaczej ja bym jego-
moœcia nauczy³, co to jest mówiæ: Zaj¹czkowski herbu barania skórka, ja bym nauczy³ – krzy-
cza³ bij¹c raz po raz w stó³.

– Nie wylewaj waœæ herbaty, dobrodzieju mój kochany – rzek³ spokojnie ksi¹dz Szymon.
– Usi¹dŸcie no, o co tu siê gniewaæ, no, siadajcie¿, s¹siedzie – zaprasza³ pan Adam.
– Nie usi¹dê! Noga moja tutaj wiêcej nie postoi, gdzie mnie obra¿aj¹.
– Nie wylewaj waœæ herbaty i jedŸ z Bogiem – szepta³ ksi¹dz unosz¹c swoj¹ szklankê, któ-

ra tañczy³a po stole, wstrz¹sanym uderzeniami piêœci.
– Jezuita, jak Boga jedynego kocham! – wrzasn¹³ Zaj¹czkowski, hukn¹³ raz jeszcze w stó³

i polecia³.
Na podwórzu i na drodze jeszcze s³ychaæ by³o jego g³os ³¹cz¹cy siê z turkotem bryczki,

któr¹ odje¿d¿a³.
– Rozgrzana pa³a, o! S³yszane to rzeczy, ¿eby siê o byle s³owo tak obra¿aæ!
– A bo mu te¿ ksi¹dz dojecha³eœ do ¿ywego miêsa.
– To czego gada g³upstwa.
– Ka¿demu wolno mieæ swoje zdanie.
– Pod warunkiem, ¿eby by³o poparciem naszego – odezwa³ siê ironicznie Karol.
– Dobrodzieju mój kochany, a to ten smyk naprawdê odjecha³. Jasiek, kanalio, daj no

ogieñka – zawo³a³ oburzony i poszed³ do ganku wygl¹daæ za Zaj¹czkowskim. – No, widzi-
cie, co to za awanturnik. Nakrzycza³, nawymyœla³ mi i pojecha³a sobie bestia.

– Wróci, przecie¿ to nie pierwszy i nie ostatni raz – odezwa³a siê Anka.
– Hm, wróci? ju¿ciæ, ¿e wróci, ale zawsze co sobie o nas pomyœli pan Baum.
– Pomyœli, ¿e panowie dobrze œpicie, dobrze siê od¿ywiacie i du¿o macie czasu, skoro go

zu¿ywacie na takie dziecinne k³ótnie – szepn¹³ ironicznie Karol.
Ksi¹dz popatrzy³ na niego groŸnie, ale oczy mu siê rych³o rozjaœni³y, wytrz¹sn¹³ popió³

z fajki, nabi³ w ni¹ tytoniu i podstawiaj¹c do zapalenia Jaœkowi, szepn¹³:
– Dra¿ni¹ ciê k³y, dobrodzieju mój kochany, to na pluchê...
Po¿egna³ siê wkrótce i poszed³ do domu.
Milczenie d³ugie zapanowa³o.
Stary drzema³ na swoim fotelu.
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Anka ze s³u¿¹c¹ sprz¹ta³a ze sto³u, a Karol zatopi³ siê w g³êbokim fotelu i pali³ papierosa
spogl¹daj¹c z ironi¹ na Maksa, który biega³ b³yszcz¹cymi oczami za ka¿dym ruchem Anki.

Zaraz siê te¿ rozeszli spaæ.
Maks mia³ ³ó¿ko w saloniku od ogrodu.
Noc by³a cudowna, s³owiki rozœpiewywa³y siê coraz têskniej, a¿ im zaczê³y odpowiadaæ

z nadrzecznych g¹szczów kosy, i pola³ siê wtedy nieporównanie piêkny deszcz dŸwiêków,
który siê rozlewa³ w tej cichej, czarownej nocy czerwcowej, pe³nej ciep³a bij¹cego z roz-
grzanej ziemi, gwiazd na niebie i zapachu bzów, których by³y pe³ne klomby, stoj¹ce przed
oknami.

Maks nie móg³ spaæ.
Otworzy³ okno i patrzy³ w okrêcony mg³ami œwiat.
Myœla³ o Ance, gdy naraz us³ysza³ przyciszony jej g³os. Wychyli³ siê oknem i zobaczy³ j¹

siedz¹c¹ w oknie swojego pokoju, w oficynie przystawionej do dworu pod k¹tem prostym.
– Czemu mi nie chcesz powiedzieæ, co ciê mêczy? – prosi³ g³os zwrócony do okna na-

przeciw.
– Nic mnie nie mêczy, jestem zdenerwowany – odpowiedzia³ g³os drugi.
– Zostañ dni kilka, to siê trochê uspokoisz.
NiewyraŸne mrukniêcie by³o odpowiedzi¹. Potem g³os pierwszy mówiæ pocz¹³ tak cicho,

¿e Maks nic s³yszeæ nie móg³, natomiast us³ysza³ chór ¿ab rechocz¹cy gdzieœ w ³¹kach i tur-
kot wozów jad¹cych szos¹. i g³osy ptaków œpiewaj¹cych coraz g³oœniej.

Ksiê¿yc œwieci³ tak jasno, ¿e pow³óczy³ warstw¹ srebrnaw¹ mokre od rosy liœcie, a mg³y
czyni³ podobne do zwojów srebrnej gazy.

– Jesteœ romantyczka – rozleg³ siê znowu g³os mêski z akcentem gniewu.
– Czy dlatego, ¿e ciê kocham? Czy dlatego, ¿e ka¿d¹ twoj¹ troskê biorê w serce tak moc-

no, mocniej ni¿ swoje w³asne, ¿e chcia³abym, abyœ by³ zupe³nie szczêœliwym?
– Nie, nie dlatego, ale dlatego, ¿e bez wzglêdu na mo¿liwy katar chce ci siê ze mn¹ mó-

wiæ przez okno, prawda, ¿e to i przy ksiê¿ycu, i przy œpiewie s³owika.
– Dobranoc.
– Dobranoc pani.
Okno trzasnê³o i bia³a firanka zas³oni³a wnêtrze pokoju, rozœwiecone teraz.
Karol nie odszed³, bo rozleg³ siê trzask zapa³ki i cienka struga sinego dymu wyp³ynê³a

z pokoju i dar³a siê o s³omiany okap dachu, pali³ papierosa.
Maks równie¿ zapali³, ale po cichu, ¿eby nie zauwa¿ono, i¿ s³ucha.
By³ bardzo ciekawym, czy Anka wróci jeszcze i co mówiæ bêd¹.
Gniew Maksa na Karola rós³ co chwila.
Ale okno Anki wci¹¿ by³o zamkniête, dostrzeg³ tylko, ¿e za firank¹ cieñ jej siê ukazywa³

co chwila i przystawa³ przy oknie, by³by mo¿e nawet us³ysza³ szelest jej kroków, ale s³owiki
przeszkadza³y i wiatr, który wsta³ gdzieœ z ³¹k i bagnisk, przyczo³ga³ siê po zbo¿ach, co sta³y
czarn¹ œcian¹, wdar³ siê pomiêdzy drzewa i zacz¹³ szumieæ i trz¹œæ bzami, i dmucha³ w s³o-
miane poszycie domu, i owiewa³ mu twarz wilgotnym, przesyconym zapachem zbó¿ i ciep³a
oddechem.

– Jutro bêdzie Karczmarek, ten, co chce kupiæ od nas – odezwa³ siê znowu g³os.
Maks zapatrzy³ siê tak w ogród, ¿e nie widzia³ otwierania okna.
– Przecie¿ ojciec nie sprzeda.
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– Ale tobie mo¿e potrzebne te pieni¹dze.
– Tak, potrzeba mi milion – zaszemra³ g³os drwi¹cy.
– Karczmarek chce wydzier¿awiæ chocia¿by, potrzebuje maj¹tku dla ziêcia.
– To siê jutro umówimy.
– Cugowe konie weŸmiesz do £odzi czy sprzedasz?
– A po có¿ bym bra³ stare klaki.
– Ale dziadek siê do nich tak przyzwyczai³ – mówi³ smutnie sopran.
– To siê odzwyczai. Dzieciñstwa zawsze ci siê trzymaj¹. To mo¿e i przeflancowaæ pó³

ogrodu do £odzi, mo¿e byœ chcia³a zabraæ i krówki swoje, i kureczki, i g¹ski, i prosiaczki –
by³by ca³y komplet.

– Jeœli s¹dzisz, ¿e drwiny powstrzymaj¹ mnie od zabrania tego, bez czego obyæ bym siê
nie mog³a, to siê mylisz.

– Nie zapomnij¿e zabraæ i portretów rodzinnych. Senatorom Rzeczypospolitej musi byæ
têskno, tam na strychu, do znalezienia siê w £odzi – brzmia³ szyderczy g³os.

Sopran nic nie odpowiedzia³.
S³ychaæ by³o jakby bardzo ciche ³kanie, ale tak ciche, ¿e wydawa³o siê Maksowi jakby

be³kotem strumienia p³yn¹cego za ogrodem.
– Anka, przebacz mi! Nie chcia³em robiæ ci przykroœci. Taki jestem zdenerwowany. Prze-

bacz mi, Anka, nie p³acz.
Maks ujrza³, ¿e Karol wyskoczy³ do ogrodu, no i to równie¿ zobaczy³, ¿e dwa bia³e ramio-

na wyci¹gnê³y siê do niego z okna i ¿e ich g³owy bardzo blisko by³y siebie.
Nie patrzy³ i nie s³ucha³ wiêcej.
Zamkn¹³ okno i po³o¿y³ siê spaæ, ale sen nie przychodzi³; przewraca³ siê na wszystkie stro-

ny, kl¹³, pali³ papierosy, ale zasn¹æ nie móg³, bo s³owiki tak g³oœno œpiewa³y w bzach i ci¹gle
mu siê wydawa³o, ¿e s³yszy g³osy Anki i Karola.

– Co oni mog¹ sobie opowiadaæ tak d³ugo? – myœla³, irytuj¹c siê coraz bardziej, i aby siê
przekonaæ, czy s¹ jeszcze, wsta³.

Karol sta³ pod oknem Anki, ale rozmawiali tak cicho, ¿e nic s³ychaæ nie by³o.
– Spaæ nawet nie mo¿na od tych amorów – mrukn¹³ ze z³oœci¹ i zatrzasn¹³ okno z hukiem.
Nie usn¹³ jednak, nie da³a mu spaæ ta noc czerwcowa, kipi¹ca potê¿nym ¿yciem wiosny.
Ksiê¿yc wisia³ wprost okien, nape³nia³ pokój niebieskawym py³em i rozlewa³ potoki ³agod-

nego œwiat³a na uœpione miasteczko, na puste uliczki i na szerokie pola, pokryte lekko faluj¹-
cymi zbo¿ami, nad którymi rozw³óczy³y siê szkliste mg³y i wisia³y spokojnie; z ³¹k
i oparzelisk podnosi³y siê bia³awe opary niby dymy z kadzielnic i bi³y k³êbami ku granato-
wym przestrzeniom; a z mgie³, ze zbó¿ sennie szumi¹cych, operlonych ros¹, wznosi³ siê co-
raz potê¿niej chrzêst œwierszczyków polnych, p³yn¹cy przyt³umionym i rozdrganym na
miliony dŸwiêków rytmem bezustannie rozbrzmiewaj¹cym w powietrzu; odpowiada³y im
chóry ¿ab, które podnosi³y z bagnisk rechot i wo³a³y ostro: „Rade, rade, rade!”

Milk³y po chwili, aby daæ g³os innym chórom, usadowionym na dalszych b³otach, po sta-
wach zaroœniêtych, przeb³yskuj¹cych lustrami wody, przez które wlok³y siê promienie ksiê-
¿yca niby ostrza z³ote; po brzegach strumieni obroœniêtych pochylonymi pod ciê¿arem rosy
tatarakami, po rowach pe³nych ¿ó³tych kaczeñców i niebieskich niezapominajek, nad który-
mi sta³y popróchnia³e wierzby o wielkich g³owach, pokrytych niby w³osem gêstymi m³odymi
pêdami.
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Ze wszystkich stron zrywa³y siê hymny, œpiewane z upojeniem w tê noc wiosenn¹, pe³n¹
czaru nieopowiedzianego, krzyków g³êbokich, œpiewów, drgañ ledwie odczutych i mi³oœci.

S³owiki œpiewa³y w ka¿dej kêpie bzów i odpowiada³y im tysi¹czne g³osy ptactwa, klekot
bocianów zrywaj¹cy siê czasami z wielkiego modrzewiu, stoj¹cego w szczycie dworu, krzyki
jêkliwe czajek na moczarach, s³odki szczebiot jaskó³ek po gniazdach, chrzêsty zbó¿, hucze-
nie chrab¹szczów goni¹cych siê po drzewach, ryki krów po oborach i r¿enie dalekie koni
pozostawionych na noc po pastwiskach.

A chwilami milkn¹³ œwiat i robi³a siê cisza tak g³ucha a przeogromna, ¿e s³ychaæ by³o ka-
panie rosy sp³ywaj¹cej z liœcia na liœæ i be³kot rzeczu³ki za dworem i jakby g³êboki oddech
ziemi.

Ale po tej chwilowej ciszy wszystkie g³osy zerwa³y siê w tym mocniejszym chórze,
wszystkie drzewa, trawy i stworzenia œpiewa³y przejmuj¹cy hymn mi³oœci i jakby wyci¹ga³y
do siebie ga³êzie, kwiaty, ramiona i oddawa³y siê sobie z po¿eraj¹cym uniesieniem.

Ca³a ziemia we wszystkich g³osach œpiewów, be³kotów i szumów, we wszystkich têtnach
roœlin i tworów, we wszystkich skrzeniach blasków i promieniowañ, we wszystkich zapachach
przenikaj¹cych powietrze – sk³êbia³a siê w przeogromny, nabrzmia³y ¿¹dz¹ mi³oœci wir, któ-
ry jakby porwany rozszaleniem tej wiosennej nocy i po¿eraj¹c¹ têsknot¹ wiecznoœci, rzuca³
siê na oœlep w objêcia bezdni, zewsz¹d rozwartej, ciemnej, b³yszcz¹cej zimn¹ ros¹ gwiazd
i miliardami s³oñc i planet, g³uchej, tajemniczej, strasznej.

Nie, Maks usn¹æ nie móg³.
S³owik, który œpiewa³ pod oknem, tak go rozdra¿ni³, ¿e chcia³ go sp³oszyæ – ale ptak nie

s³ysza³, siedzia³ na ko³ysz¹cej siê pod nim ga³¹zce i œpiewa³ cudowne trele, la³ ca³e potoki
dŸwiêków, rozsypywa³ tony jak per³y, które sp³ywa³y na ogród, na kwiaty, niby kaskada roz-
siewaj¹ca czar niewys³owiony. Samiczka gdzieœ z g³êbi drzewa odpowiada³a mu sennym
i apatycznym æwierkaniem.

– A¿eby ciê diabli wziêli z twoim piskiem! – zawo³a³ zirytowany i rzuci³ kamaszem
w krzak, ptak sfrun¹³ na inny krzew, a gdy Maks zamkn¹³ okno i powróci³ do ³ó¿ka, s³owik
powróci³ na dawne miejsce i œpiewa³ dalej, co Maksa tak rozgniewa³o, ¿e odwróci³ siê do
œciany, g³owê okrêci³ w ko³drê i zasn¹³ dopiero nad ranem.

Prócz pana Adama nikt dobrze nie spa³ tej nocy we dworze kurowskim.
Szczególniej Anka, której ta d³uga rozmowa z Karolem nie uspokoi³a, a przeciwnie, za-

czê³a budziæ w niej jeszcze ciemne podejrzenia, ¿e coœ przed ni¹ ukrywa – ale ani przez
mgnienie nie przypuszcza³a, ¿e ukrywa³ obojêtnoœæ, ¿e ju¿ z trudem i wysi³kiem udawa³ mi-
³oœæ.

Nie podejrzewa³a go, bo sama kocha³a ca³¹ potêg¹ namiêtnego, dwudziestoletniego serca.
A potem i dlatego spaæ nie mog³a, ¿e marzy³a – marzy³a o tym ³ódzkim ¿yciu, o przysz³o-

œci niedalekiej, o tym, ¿e za miesi¹c opuœciæ musi Kurów, gdzie tyle lat przemieszka³a.
– Co ja w £odzi bêdê robiæ? – snu³o siê jej uporczywie w myœli, ale rano przerwa³y jej te

majaczenia na pó³ senne ha³asy podwórza, wypêdzanie krów na pastwisko i krzyki gêsi.
Wsta³a zaraz.
Pan Adam ju¿ jeŸdzi³ na swoim wózko-fotelu, popychany przez wyrostka; jeŸdzi³ po po-

dwórzu, zagl¹da³ do obór, krzycza³ na pastucha, pogwizdywa³ na go³êbie, które ca³¹ band¹
opad³y z go³êbnika na niego, siada³y na ramionach, wisia³y na porêczach, trzepa³y siê nad nim
rozgruchan¹, ha³aœliw¹ chmur¹ i wydziera³y sobie groch, jaki im sam codziennie rozsypywa³.
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– Waluœ, staæ w szeregach! Razem do ataku! „Jeden ruchu, drugi ruchu” tra la la la – pod-
œpiewywa³ i komenderowa³ œnie¿nej rozgruchanej ho³ocie, która ze wszystkich stron zlaty-
wa³a siê do niego.

– „Mia³a babuleñka koz³a rogatego. Tych bych, tych bych, koz³a rogatego.”
– Waluœ, do ogrodu! – komenderowa³ ostro, oganiaj¹c siê od go³êbi kapeluszem, bo lecia-

³y za nim i opada³y na wózek. – A ruszaj no siê, bestio!
– Adyæ siê rucham! – odpowiada³ sennie wyrostek, wtaczaj¹c wózek do ogrodu, pomiêdzy

szereg jab³oni pokrytych kwiatem tak gêstym, ¿e na tle trawników sta³y podobne do olbrzy-
mich sto¿kowych bukietów, owianych ró¿owym py³em i chmar¹ rozbrzêczonych pszczó³, co
jak rdzawe kule przelatywa³y z kwiatu na kwiat.

Wilgi œpiewa³y na wiœniach, a bocian sta³ w gnieŸdzie, przewraca³ szyjê a¿ na grzbiet i kle-
kota³ zawziêcie.

– Waluœ, a jab³uszka bêd¹, co?
– JuŸciæ, ¿e byæ bêd¹.
– A ruszaj no ¿wawo.
– Adyæ siê rucham!
– A gruszeczki bêd¹, co?
– A bêd¹, co ni maj¹ byæ.
– A oberwiesz, bestio, co?
– Ja tam nie obrywam – burkn¹³ ch³opak, nierad z przypomnienia.
– A przesz³ego roku kto to zjad³ „panny”, he?
– Franciszków Micha³, a nie ja!
– Wiem, wiem, bo dosta³byœ tak, ¿e niech ciê rêka boska broni! „Mia³a babuleñka koz³a roga-

tego.” Kosiu, kosiu! – zawo³a³ i zacz¹³ gwizdaæ na kosa, siedz¹cego w klatce na zewn¹trz okna.
Kos wyj¹³ g³owê spod skrzyd³a, otrzepa³ siê, nas³uchiwa³ chwilê to jednym, to drugim

uchem, skoczy³ na wy¿szy prêcik i weso³o odgwizdywa³ swojemu panu, ale umilk³ zaraz, bo
siê rozlewa³ w powietrzu œwiergotliwy, dŸwiêczny g³os sygnaturki z klasztoru, którego wie¿e
i szereg okien widaæ by³o z ogrodu nad p³askimi dachami miasteczka.

– Waluœ, do klasztoru! odwiedzimy ksiêdza Liberata, a ¿wawo, bestio.
– Adyæ siê rucham, ja¿e mi kulasy sterg³y.
Pojechali œcie¿k¹, biegn¹c¹ z ogrodu nad rzek¹, pomiêdzy ³¹kami, znad których zw³óczy-

³y siê resztki mgie³ niby poszarpane strzêpy muœlinów, wskroœ których migota³y fantastyczne
skrêty jaskó³ek, œwiergoc¹cych w szalonym locie.

Drugi bocian chodzi³ z wielk¹ powag¹ po ³¹kach i raz po raz zanurza³ ostry dziób w zielo-
nej trawie, wyci¹ga³ ¿abê, podnosi³ szyjê do góry i po³yka³ z namaszczeniem.

Rzeczka p³ynê³a bystro w¹skim pasem b³êkitu, po którym rozpryskiwa³y siê co chwila
srebrne ³uski drobnych fal i obmywa³y d³ugie linie ¿abieñców i niezapominajek, co ¿ó³tymi
i b³êkitnymi oczami patrzy³y w wodê, na korowody p³owych kie³bików goni¹cych siê na mie-
liznach, na w¹skie zielonawe grzbiety i ostre g³owy szczupaków, przyczajonych pod liœciami
grzybieni, co jak zielone rêce le¿a³y na wodzie, na tych ³upie¿ców cichej rzeczki, które, niby
kule, lecia³y wskroœ rybiego t³umu, po³yka³y w przelocie kie³bia lub p³otkê i nim gromada
zd¹¿y³a siê rozbiec, znika³y w g¹szczach brzegów, pomiêdzy czerwonawymi liœciami pomór-
ników, pod cieniem rozkwit³ej czeremchy, duszonej przez ramiona dzikiego chmielu, które
drga³y na wartkim pr¹dzie niby rozsypane zielone warkocze.
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Potem jechali ty³ami miasteczka, œcie¿k¹ biegn¹c¹ przez zagony ogrodów warzywnych
i sadów, pe³nych kwitn¹cych drzew i zapachów cebuli, gdzie na miedzach pas³y siê brodate
kozy, a na krzewach zielonego agrestu, na po³amanych p³otach wietrzy³a siê poœciel.

Przejechali ogród, jaki siê rozci¹ga³ tu¿ za murami otaczaj¹cymi klasztor, i Waluœ pcha³
wózek do wnêtrza klasztoru, na korytarz.

W klasztorze pusto by³o i cicho.
Oknami wdziera³ siê wiatr i zagl¹da³y zielone ga³êzie krzewów, bo w poœrodku murów by³

niewielki ogródek.
Kilka drzew orzechowych piê³o siê do s³oñca i zagl¹da³o do cel pierwszego i drugiego piê-

tra, a resztê ogródka zajmowa³y trawy i chwasty, na tle których migota³y bia³e, smutne g³ów-
ki narcyzów.

– Niech bêdzie pochwalony! – zawo³a³ pan Adam przystaj¹c przy jednym z okien.
– Na wieki wieków! – odpowiedzia³ Liberat, który w swoim bia³o-czarnym habicie domi-

nikañskim, chudy, zgarbiony, wlók³ siê nad œcian¹.
Podniós³ wyblad³e i jakby nieprzytomne oczy, patrzy³ d³ugo, nim pozna³, kto do niego zagada³.
– Jak¿e zdrowie? Bo wczoraj mówi³ ksi¹dz Szymon, ¿e ojciec zdrowszy.
– Nie, nie... nie zdrowszy – szepta³ ksi¹dz bladymi ustami.
Jego szara wyschniêta twarz, podobna w tonie do tych otaczaj¹cych murów, rozjaœni³a siê

jakby uœmiechem.
– Mo¿e ojciec bêdzie ³askaw przyjœæ dzisiaj do nas na obiad?
– Nie, nie! Nic ju¿ jeœæ nie mogê, ¿yjê oczekiwaniem, bo dziœ lub jutro umrê...
– Co te¿ ksi¹dz mówi – zaprotestowa³ energicznie pan Adam, ale ksi¹dz Liberat

uœmiechn¹³ siê i g³aszcz¹c siê po twarzy ga³¹zk¹ bzu kwitn¹cego, odetchn¹³ tym zapachem
i szepn¹³ g³ucho :

– Œmieræ ju¿ stoi przy mnie! Œmieræ ju¿ jest we mnie! – powtórzy³ mocniej, a¿ siê pan
Adam cofn¹³ nieco, a Waluœ prze¿egna³ siê ze strachu.

– By³ u mnie dzisiaj w nocy przeor – doda³ cicho.
– Jezus, Maria! Przywidzenie, mój ojcze, i nic wiêcej. Przeor, to¿ on umar³ z piêtnaœcie lat

temu.
– By³. Widzia³em go! Modli³em siê na chórze i kiedym schodzi³ do celi, zobaczy³em, jak

szed³ przede mn¹ korytarzem, do ka¿dej celi puka³ i z ka¿dej celi odpowiada³ mu g³os jakiœ,
a on szed³ dalej, jakby zwo³uj¹c wszystkich. Znikn¹³ mi na zakrêcie, a gdym siê ju¿ po³o¿y³,
us³ysza³em pukanie. Podnios³em siê i otworzy³em drzwi: sta³ na œrodku korytarza, rêkê pod-
niós³ do góry, patrzy³ na mnie d³ugo i powiedzia³:

– PójdŸ!
Poszed³em za nim, wiód³ mnie przez wszystkie korytarze, a ze wszystkich cel wychodzili

ojcowie i szliœmy razem do refektarza, tam ju¿ by³o pe³no i ci¹gle wchodzili nowi, wszyscy, jacy
byli od samego pocz¹tku naszego klasztoru. Jakiœ bardzo stary ojciec odczytywa³ z wielkiej
ksiêgi nazwisko, wywo³ywa³ po kolei, po kolei podchodzili do niego, a on wtedy kartê z nazwi-
skiem wydziera³ i rzuca³ w powietrze, zapala³a siê i kula ognista wyp³ywa³a oknami w œwiat,
a ka¿dy wyczytany znika³. Zosta³em tylko sam, a on przeczyta³ moje imiê: Ojciec Liberat.

– PójdŸ! – szepn¹³ mi przeor.
– Ostatni! – zawo³a³ czytaj¹cy i wolno wydziera³ moj¹ kartê, tak wolno, ¿e czu³em, i¿ mi

wydziera ¿ycie.
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– Ostatni! – powiedzia³ przeor, popatrzy³ na klasztor, na mnie, poca³owa³ mnie w czo³o
i szepn¹³:

– PójdŸ!
– Idê, o Panie! kiedy mnie wo³asz do siebie. Idê!... – szepta³ ksi¹dz zapatrzony w p³at b³ê-

kitu wisz¹cy nad ogródkiem, skrzy¿owa³ rêce na piersiach i sta³, podobny ze swej sinoœci do
pos¹gów.

Jaskó³ki biega³y nad nim jak szalone, wróble æwierka³y po drzewach, nie s³ysza³ nic i nic
nie widzia³ zatopiony w modlitwie i w wizji tej przeczuwanej œmierci.

Ca³y zakon wymar³ i on, ostatni z szeregu niezliczonego, czu³, ¿e umiera.
Pan Adam przynagla³ do poœpiechu Walusia, bo chcia³ jak najprêdzej znaleŸæ siê w domu.

Ksi¹dz Liberat przejmowa³ go strachem zawsze, a dzisiaj zatrz¹s³ nim do g³êbi opowiada-
niem tego widzenia nocnego.

Pan Adam oddycha³ powietrzem pól i kwiatów, patrzy³ na zieleñ i na ludzi, próbowa³ gwiz-
daæ i przyœpiewywaæ, ale g³os mu wi¹z³ w gardle, ogl¹da³ siê za siebie jakby z obaw¹, ¿e uj-
rzy te umar³e korowody zakonne, i krzycza³:

– Waluœ, a ruszaj no siê, bestio!
– Adyæ siê rucham.
Na ganku zasta³ Ankê; siedzia³a na niskim sto³eczku, otoczona chmar¹ m³odziutkich kur-

cz¹t, którym dawa³a jeœæ.
Maks sta³ w drzwiach i z podziwem przypatrywa³ siê sielankowej scenie.
– Gdzie ojciec by³?
– U ksiêdza Liberata.
– Zdrowszy?
– Ale, on ju¿ zupe³nie mente captus122, zupe³nie. Opowiada³ mi niestworzone rzeczy

i twierdzi, ¿e dzisiaj lub jutro najdalej umrze.
– Czy to ten ksi¹dz, który by³ wczoraj u pañstwa? – zapyta³ Maks.
– Nie. Ksi¹dz Szymon jest naszym proboszczem, a ten zaœ, to ostatni z dominikanów, jacy

byli w naszym klasztorze. Ojciec Liberat to cz³owiek wielkiej nauki i pobo¿noœci, ale... cho-
ry. Prawie ob³¹kany. Przez ca³e tygodnie nieraz nie sypia, nie jada, od ludzi stroni, a tylko
modli siê rozci¹gniêty na pod³odze dawnego chóru zakonnego i nocami odwiedza puste cele
i rozmawia z dawno umar³ymi. A przy tym wszystkim...

Nachyli³ siê do Maksa i coœ szepta³, ale Anka mu przerwa³a.
– Tasiuchny, taœ, taœ, taœ! – wo³a³a na stado kacz¹t, trzepi¹cych siê zapamiêtale w sadzaw-

ce, nie zwa¿aj¹c na rozpaczliwe krzyki i bieganinê kury, która je wysiedzia³a.
Kwoka krzycza³a jakby na ratunek, podfruwa³a na wodê i cofa³a siê z przestrachem.
– Pani codziennie i sama karmi wszystek drób?
– Codziennie.
– Przecie¿ to du¿a praca!
– Skoro siê samo nic nie robi, wiêc trzeba robiæ – odpowiedzia³a weso³o i zwo³ywa³a przed

ganek coraz nowe stada, które œci¹ga³y ze wszystkich k¹tów podwórza, rzuca³y siê na ¿er
chciwie i nape³nia³y powietrze weso³ym krzykiem.

Anka siad³a na progu ganku i raz po raz czerpa³a ze stoj¹cych obok niej przetaków to garœæ
kaszy jaglanej, to jêczmienia, to pszenicy i rzuca³a na ruchliw¹, rozkrzyczan¹ ho³otê ptasi¹,
k³êbi¹c¹ siê zapamiêtale i bij¹c¹ siê pomiêdzy sob¹.
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By³y kurcz¹tka pokryte ¿ó³tym puchem, które ró¿owymi dziobkami z nadzwyczajn¹ zwin-
noœci¹ wybiera³y jag³y i co chwila bieg³y do kwoki, raz wraz nawo³uj¹cej dzieci do nowego
¿eru, jaki odkrywa³a na ziemi; by³y indyczki wysmuk³e, bia³e, na zielonych niby z br¹zu nó¿-
kach, delikatne, kapryœne, które biegn¹c podnosi³y krótkie skrzyde³ka i krzycza³y jêkliwie;
by³y kaczêta ju¿ w pierzach, ale tak brudne, umazane w b³ocie, ¿e nie mia³y barwy, te sz³y
gromad¹ zbit¹ i hurmem w milczeniu rzuca³y siê na ¿er i po³yka³y ³apczywie, trzês¹c dzioba-
mi w powietrzu, nadziewaj¹c siê po prostu kasz¹; przysz³a na koñcu banda gêsi¹t z g¹siorem,
które ko³ysa³y siê niezgrabnie, trzês³y obwis³ymi brzuchami i gêga³y niespokojnie, ale pierw-
sze rzuci³y siê na jêczmieñ i tratowa³y w³asne dzieci; ta gromada robi³a najwiêcej wrzawy, bo
co chwila podnosi³y dzioby, wyci¹ga³y ¿mijowate szyje i krzykliwie rozmawia³y ze sob¹,
a gêsior szczypa³ kwoki podskakuj¹ce niezgrabnie, goni³ za kaczorami, sycza³ na indyczki
i przybiega³ do gêsi, g³oœno ciesz¹c siê ze zwyciêstwa.

Potem zrobi³ siê przed gankiem pisk i zamêt, bo wszystko siê pomiesza³o ze sob¹ i zaczy-
na³o siê biæ.

Stare gêsi sycza³y na indyczki, które z rozczapierzonymi skrzyd³ami b³yska³y groŸnie œle-
piami i jeszcze groŸniej bulgota³y, a indor w têczy rozwachlarzonego ogona, o rozczerwienio-
nych od gniewu koralach, skaka³ ostrymi pazurami na kaczorów o zielonych, pawich ³bach,
które chy³kiem ucieka³y, po drodze porywaj¹c jedzenie.

Na domiar z³ego go³êbie, zwabione piskiem ptasim i widokiem pana Adama, kr¹¿y³y nad
domem i jak kule œnie¿ne spada³y w œrodek stada, grucha³y, krêci³y siê odwa¿nie, krad³y ziar-
na spod dziobów, ucieka³y gonione przez kwoki i od syków gêsich i powraca³y niestrudzenie,
uwijaj¹c siê zapamiêtale.

Anka bawi³a siê weso³o t¹ walk¹, jaka wrza³a u jej nóg, i wci¹¿ sypa³a nowe garœcie ziarn
na g³owy i skrzyd³a ptactwa.

– Podobna jest teraz pani do Mickiewiczowskiej Zosi.
– Z t¹ wielk¹ ró¿nic¹, ¿e Zosia bawi³a siê gospodarstwem, karmi³a drób dla przyjemnoœci.
– A pani robi to dlaczego?
– Aby dobrze wykarmione sprzedaæ w £odzi. Mniej siê to panu podoba, co?
– Wiêcej jeszcze, bo mogê podziwiaæ pani praktycznoœæ.
– Praktycznoœæ z musu.
– Nigdy prawie ta praktycznoœæ nie powstaje dla czego innego. Ale pani dziwnie umie

³¹czyæ praktycznoœæ z czymœ zupe³nie innym, z czymœ, czego nazwaæ nie umiem, bo...
Przerwa³ mu pan Adam, bo zacz¹³ gwizdaæ przeci¹gle, i natychmiast indory nastroszy³y

siê i zaczê³y bulgotaæ, gêsi krzycza³y g³oœno, a kwoki ogarnia³y swoje ma³e, rozstawiaj¹c nogi
i skrzyd³a, i kwaka³y zestrachane jakby przed jastrzêbiem, go³êbie wzbi³y siê w górê i jak
ob³¹kane ucieka³y do go³êbnika, wpada³y do stodó³, a nawet kilka uciek³o do ganku, a w ca-
³ej gromadzie podniós³ siê taki krzyk, pisk, rwetes, tak wszystko ucieka³o, tratowa³o siê, ¿e
pan Adam œmia³ siê na ca³e gard³o.

– A co, tom zrobi³ figla! – wo³a³.
– Có¿ to za gêsia idylla? Spaæ nie mog³em przez ni¹ – zawo³a³ Karol wchodz¹c na ganek.
– Wyœpisz siê w £odzi.
– W £odzi mam co innego do roboty – szepn¹³ niecierpliwie, zimno przywita³ Ankê i znu-

dzonym wzrokiem przygl¹da³ siê niebieskim dymom, bij¹cym wielkimi s³upami nad mia-
steczkiem.
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– Koniecznie musicie panowie jechaæ dzisiaj? – zapyta³a nieœmia³o Anka.
– Koniecznie i chocia¿by zaraz.
– Wiêc jedŸmy, jestem ju¿ gotowy – powiedzia³ ostro Maks, zirytowany tym „koniecznie”.
– Nie, nie. Pojedziecie panowie po po³udniu, teraz ja nie pozwalam. Pójdziemy do koœcio-

³a na sumê, musimy odwiedziæ ksiêdza Szymona. Potem zjemy obiad, bo umyœlnie prosi³am
na niego pana Zaj¹czkowskiego i ksiêdza, a wreszcie musi siê pan, panie Karolu, rozmówiæ
z Karczmarkiem, ma byæ o trzeciej. A przed wieczorem odprowadzimy panów.

– Dobrze, dobrze! – rzuci³ prêdko Karol i poszed³ do pokoju jadalnego, bo podano œniada-
nie, po czym narzekaj¹c na gor¹co wyniós³ siê do ogrodu i siedzia³ pod kwitn¹cymi jab³onia-
mi, obsypywany co chwila œniegiem p³atków padaj¹cych za najmniejszym powiewem wiatru.

Pszczo³y brzêcza³y na jab³oniach jak w ulu, a po ca³ym ogrodzie rozp³ywa³ siê s³odki, du-
sz¹cy zapach bzów, jab³oni i g³osy wilg œpiewaj¹cych.

Pan Adam poszed³ siê przespaæ, jak zwykle to robi³ po œniadaniu, bo wstawa³ o œwitaniu;
Anka ubiera³a siê do koœcio³a, a Maks chodzi³ zaroœniêtymi traw¹ alejkami, okr¹¿a³ ze
wszystkich stron Karola, czasem siê zapuszcza³ na drug¹ stronê dworu od rzeki i powraca³,
a przechodz¹c obok niego nie mówi³ nic, unika³ nawet jego wzroku i szed³ w g³¹b ogrodu, bo
mu siê wyda³o, ¿e tam mignê³a jasna sukienka Anki, a przekonawszy siê, ¿e to ró¿owieje ja-
b³oñ pokryta kwiatami, stan¹³ przy parkanie i patrzy³ na szerok¹ roztocz zbó¿ zielonych, ko-
³ysz¹cych siê z jednostajnym szmerem, przez które œcie¿yn¹ biegn¹c¹ od dalekiej wsi snu³
siê d³ugi ³añcuch czerwono ubranych kobiet i ch³opów w bia³ych kapotach, d¹¿¹cych do ko-
œcio³a; patrzy³ a nas³uchiwa³ chciwie, czy siê te¿ nie odezwie gdzie g³os Anki.

Nie móg³ zdaæ sobie sprawy, co siê w nim dzia³o.
– Nie wyspa³em siê czy co? – myœla³ œciskaj¹c sobie g³owê rozbola³¹. – Do diab³a ze wsi¹.
Poczu³ siê tak raptownie zdenerwowanym, ¿e poszed³ do Karola.
– Nie moglibyœmy wyjechaæ wczeœniej?
– I ty masz ju¿ dosyæ?
– Rzeczywiœcie, ¿e wylecia³em ze wszystkich trybów, czujê siê jak kalosz rozdeptany.

W nocy spaæ nie mog³em, teraz nie wiem, co robiæ ze sob¹.
– Po³ó¿ siê na trawie, oddychaj woni¹ kwiatów, nas³uchuj szmerów traw, rozkoszuj siê

œpiewem ptaków, p³aw siê w s³oñcu, a w interwalach123 myœl o piwie albo o czarnej Antce –
drwi³ Karol.

– Dajê s³owo, ¿e nie wiem, co ze sob¹ robiæ. Dwadzieœcia razy obejrza³em ogród; no i có¿?
widzê ¿e piêkny, ¿e drzewa kwitn¹, ¿e trawa zielona, ale co to dla mnie za „papier”? By³em
na ³¹ce – przeœliczna. By³em w stajni, by³em wszêdzie, wszystko widzia³em, ale mam tego
ju¿ dosyæ. Panna Anka zachwala³a mi las – zobaczy³em, ¿e drzewa wielkie, ¿e wilgoæ i ¿e
nie ma na czym usi¹œæ.

– Czemuœ nie powiedzia³, by³aby ci kaza³a tam zanieœæ kanapkê.
– A przy tym jestem niespokojny o matkê i... – urwa³ i nie dokoñczy³, tylko ze z³oœci¹ roz-

bija³ nog¹ kretowisko œwie¿o wytoczone na trawniku.
– Pociesz siê, pojedziemy, muszê tylko tê ca³¹ przykr¹ pañszczyznê odbyæ przecie¿ przy-

k³adnie.
– Pañszczyznê? – zapyta³ zdziwiony Maks. – Narzeczona i ojciec – to pañszczyzna?
– Nie mia³em ich na myœli, a tylko tych ba³wanów, którzy maj¹ byæ na obiedzie, i wizyty –

zaciera³ gor¹co niebacznie powiedziane s³owo, ale Maks, jakby na przekór, zacz¹³ go prze-
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konywaæ, ¿e Zaj¹czkowski jest nies³ychanie sympatyczny, ksi¹dz bardzo rozumny itd., a¿
Karol zdziwiony podniós³ na niego oczy.

– Có¿ ty za kozio³ki wyprawiasz? Wczoraj zachwyca³eœ siê wsi¹, dzisiaj ziewasz i chcesz
uciekaæ do £odzi; wczoraj tych dwóch nazywa³eœ ludŸmi z operetki, dzisiaj zaœ bronisz ich.

– Bo mi siê tak podoba! – zawo³a³ rozczerwieniony Maks i ruszy³ w g³¹b ogrodu, ale za-
wróci³ natychmiast poœpiesznie, bo Anka z ganku, wo³a³a:

– Panowie, czas iœæ do koœcio³a.
Zapomnia³ o zdenerwowaniu, o z³oœci, o nudzie, tylko patrzy³ na Ankê, która sta³a na gan-

ku i naci¹ga³a d³ugie bia³e rêkawiczki.
By³a dzisiaj przeœliczn¹ w jasnokremowej sukni bardzo lekkiej, zarzuconej nies³ychanie

delikatnym deseniem bladofio³kowym, pasek i ko³nierz mia³a tak samo bladofio³kowe, kape-
lusz wielki, p³aski, ubrany niezapominajkami i gaz¹ bia³¹.

By³a tak przeœliczna, takim dziwnym urokiem m³odoœci, si³y i szlachetnoœci promienia³y
jej szare oczy, ¿e Maks nie wiedzia³, co mówiæ dalej.

Szed³ obok czas jakiœ i uspokoiwszy siê nieco, obrzuci³ wzrokiem fabrykanta jej sukniê
i szepn¹³ bardzo powa¿nie:

– To twoja „Brylantyna”, Karol! Doskona³a w kolorze.
– I œwietnie siê pierze – doda³a Anka, rozœmieszona jego s³owami.
Poczu³ siê dotkniêtym jej œmiechem, wiêc siê odsun¹³ nieco i patrzy³ na szerok¹ uliczkê

miasteczka, przez któr¹ szli do koœcio³a.
Miasteczko by³o nêdzn¹ osad¹, zamieszka³¹ przewa¿nie przez ¯ydów tkaczów, bo co okno

prawie sta³ warsztat tkacki, a po sieniach d³ugich, zab³oconych, czarnych siedzia³y stare
¯ydówki i zwija³y na ko³owrotkach przêdzê; suchy monotonny turkot warsztatów bi³ od ka¿-
dego okna i dr¿a³ w cichym, przes³onecznionym powietrzu.

Nêdzne sklepiki mia³y drzwi poprzywierane, jakby broni³y siê od k³êbów kurzawy.
Na œrodku g³ównej ulicy czernia³y wielkie ka³u¿e nigdy nie wysychaj¹cego b³ota, po któ-

rych gromadami ¿erowa³y kaczki.
Na wprost klasztoru, w rynku, który stanowi³a piaszczysta wydma, obstawiona szczytami

domów wspartych na drewnianych kolumnach, by³o kilka domów œwie¿o spalonych, z któ-
rych tylko wœród rumowisk i œcian porozdzieranych stercza³y nagie kominy.

Przez porozpadane mury ogrodzenia klasztornego, zaroœniête chwastami i kêpami popie-
latego ligustru i obsadzone wielkimi brzozami o zwis³ych ga³êziach i bia³ej korze, widaæ by³o
odrapany fronton koœcio³a i wysmuk³¹ dzwonniczkê, ukryt¹ w rogu cmentarza.

Pod samym murem, w cieniu brzóz, sta³o kilkadziesi¹t ch³opskich fur i bryczek, nieco da-
lej, na œrodku rynku, pod p³óciennymi dachami tuli³o siê kilkanaœcie straganów, a poza tym
pusto by³o zupe³nie, bo s³oñce pra¿y³o coraz mocniej.

Zostali na cmentarzu, bo z powodu nat³oku nie by³o mo¿ebnym dostaæ siê do wnêtrza ko-
œcio³a.

Anka usiad³a na schodach prowadz¹cych do zakrystii i modli³a siê, Maks zaœ i Karol po-
szli pod brzozy i przysiedli na jakiejœ starej ozielenia³ej p³ycie grobowej, których ca³y szereg
tuli³ siê pod murami.

Nabo¿eñstwo by³o ju¿ rozpoczête. Z wnêtrza koœcio³a przez pootwierane drzwi brzmia³y
przyt³umione dŸwiêki organów, a czasem wznosi³ siê g³os organisty, czasem chór g³osów
dŸwiêcza³ uroczyœcie, czasem s³aby g³os ksiêdza przedar³ siê po tej ruchomej fali g³ów, jaka
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par³a siê od drzwi, bi³a o kraty prezbiterium i cofa³a siê ze szmerem mod³ów, westchnieñ
i kaszlañ; a czasem przycicha³o wszystko i wtedy ostre i przenikliwe g³osy dzwonków œpie-
wa³y spi¿em i odpowiada³o im wielkie, g³êbokie westchnienie, wyrwane ze wszystkich pier-
si, a wszyscy znajduj¹cy siê na cmentarzu przyklêkali, bili siê w piersi i powracali znów pod
brzozy i w rumowiska murów, gdzie siedzieli.

– Nasze chustki! – szepn¹³ Maks, wskazuj¹c na kilka kobiet, które jak maki jaskrzy³y siê
na piasku i s³oñcu, siedz¹c z podwiniêtymi nogami i przesuwaj¹c ziarna ró¿añca.

– Ju¿ wype³z³e – odpowiedzia³ z ironi¹ nieco Karol.
– Te wype³z³e to pabianickie; mówiê o tych amarantowych z zielonym deseniem, te nigdy

nie wype³zn¹, mo¿na wygotowaæ w s³oñcu i nie wygryzie.
– Wierzê, ale co mnie to obchodzi.
– Dzieñ dobry panom! – rozleg³ siê przyt³umiony g³os z boku.
Stach Wilczek, z cylindrem w rêku, elegancki, pachn¹cy, sta³ przy nich i wyci¹ga³ rêkê jak

dobry znajomy.
– Co pan robi w Kurowie? – zapyta³ Maks.
– Przyjecha³em na œwiêta do rodziny. To mój rodzic w tej chwili dudli na organach – powie-

dzia³ z pogardliw¹ pob³a¿liwoœci¹ i bawi³ siê przekrêcaniem licznych pierœcionków na palcach.
– D³ugo pan tu zabawi?
– W nocy wyje¿d¿am, bo mój ¯yd nie da³ mi d³u¿szego urlopu.
– A gdzie¿ pan teraz pracuje?
– W kantorze Grosglika, ale to chwilowo tylko.
– Puœci³ pan wêgiel?
– Nie. Mam kantor na Miko³ajewskiej, bo Grosglik swój czarny interes sprzeda³ Kopel-

manowi, a u tego parcha nie chcia³em byæ. Czy panowie macie ju¿ dostawê wêgli do swojej
fabryki? – zapyta³ ciszej, pochylaj¹c siê ku Karolowi.

– Jeszcze nie – odpowiedzia³ Maks.
– Jakie pan daje warunki? – zapyta³ Karol ch³odno.
Stach przysiad³ na grobie obok niego i szybko zacz¹³ pisaæ w notesie i obliczaæ, a¿ w koñ-

cu podsun¹³ papier pod jego oczy.
– Za drogo! Brauman o siedm i pó³ kopiejki daje taniej na korcu.
– Z³odziej i oszust! Da panu za to na wagonie dziesiêæ korcy mniej – zawo³a³ cicho Stach.
– Pan myœlisz, ¿e siê tego wêgla nie bêdzie sprawdzaæ u mnie, czy co?
– Wywa¿y siê nawet wiêcej, bo przecie¿ Brauman nie na pró¿no zlewa wêgiel wod¹ przed

wysy³k¹.
– Byæ mo¿e, ale kto mi zarêczy, ¿e pan tego samego nie bêdziesz robiæ?
– Dobrze, dam panu po cenie takiej, jak¹ Brauman deklarowa³. Nie zarobiê prawie nic, ale

idzie mi bardzo o tê dostawê. Mówi³em ju¿ o tym z panem Weltem, ale mi powiedzia³, ¿e
pan Borowiecki decyduje. Wiêc jak¿e? – zapyta³ uprzejmie, nie zwa¿aj¹c na poprzednie s³o-
wa Karola i na jego ch³odny, pogardliwy ton mowy.

– PrzyjdŸ pan jutro do nas, to siê rozmówimy.
– W jakiej mniej wiêcej iloœci bêdziecie panowie potrzebowali wêgla? – pyta³ Maksa.
Nie us³ysza³ odpowiedzi.
Umilkli wszyscy, bo przy odg³osie dzwonów bij¹cych powa¿nie i œpiewów ca³ego ludu

procesja wysz³a z koœcio³a i niby d³ugi w¹¿ o czerwonej g³owie baldachimu, pod którym szed³
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ksi¹dz, wysuwa³a siê z wielkich drzwi i migota³a ³usk¹ czerwonych, ¿ó³tych i bia³ych ubio-
rów kobiet, popstrzonych czarnymi kapotami ch³opów i z³otymi p³omykami œwiec zapalo-
nych, pe³za³a pomiêdzy szarymi murami koœcio³a a zielonym wa³em brzezin i okrêca³a d³ugim
cia³em koœció³.

Ogromny chór g³osów bi³ w rozpalone powietrze i rwa³ siê do bia³awego nieba, a¿ chmury
go³êbi zrywa³y siê z wie¿yc koœcio³a, ze zrujnowanych dachów klasztoru i ko³owa³y wysoko.

Procesja wróci³a do koœcio³a, g³osy umilk³y, tylko liœcie brzóz szemra³y i chwia³y siê sen-
nie w rozpalonym powietrzu, od zabudowañ klasztornych dochodzi³y gêgania gêsi, a wnêtrze
koœcio³a rozbrzmiewa³o g³osami œpiewów, dzwonków i organów.

Upa³ potêgowa³ siê coraz bardziej, s³oñce la³o ogieñ na gontowe dachy miasteczka i jakby
wypija³o wszelk¹ moc, taka cisza bezw³adna le¿a³a w rozdrganym powietrzu, nad obrêcz¹ pól
zielonych, ogrodów stoj¹cych bez ruchu, ³¹k zielonych, jakby przys³oniêtych opalon¹ mg³¹,
i nad lasami, co wstêg¹ ciemn¹ opasywa³y miasteczko i ¿ó³ci³y siê ³ysinami piasków i wydm
górzystych.

– Nie s³ysza³ pan, czy Neuman po³o¿y³ siê? – zapyta³ Maks Stacha.
– Ju¿.
– Zupe³nie?
– Nie, boczkiem tylko, na jakie trzydzieœci procent. Panowie trac¹?
– Mamy na nim coœkolwiek – i machn¹³ niecierpliwie rêk¹.
– Mo¿e bym znalaz³ kogo, co by pañskie pretensje naby³, ma siê rozumieæ, jeœli tanio i z

dobrym procentem dla mnie.
– Có¿, u diab³a, we wszystkim pan „robi”?
– I w niektórych innych rzeczach! – zawo³a³ g³oœniej i ze œmiechem Wilczek.
– Pan dobrze zna Kurów? – zagadn¹³ Maks, aby odwróciæ rozmowê z interesów, bo Karol

niechêtnie spogl¹da³ na Wilczka i milcza³ uparcie.
– Ja siê tutaj urodzi³em, tutaj pasa³em ojcowskie gêsi i bydl¹tka, tutaj bra³em po grzbiecie

postronkiem, ksi¹dz Szymon móg³by o tym obszerniej pomówiæ. A, pan mo¿e nie wierzy, ¿e
ja pasa³em byd³o? – zapyta³ ironicznie, widz¹c zak³opotan¹ minê Maksa.

– Trudno mi w to uwierzyæ patrz¹c na pana.
– Ha, ha, ha! to mi pochlebia. Pasa³o siê bydl¹tka, pasa³o! bra³o siê postroneczkiem po

plecach, kalikowa³o124 siê ojcu na organach, czyœci³o siê ojcom w klasztorze buty, zamiata³o
siê nie tylko koœció³! ró¿nie bywa³o. Nie wstydzê siê tego zupe³nie, bo i co to pomo¿e, fakt
pozostaje faktem, a zreszt¹, doœwiadczenie to kapita³ umieszczony na procent sk³adany.

Maks nic siê nie odezwa³, a Karol doœæ lekcewa¿¹co ogl¹da³ go ze wszystkich stron
i uœmiecha³ siê ironicznie, bo by³ wyelegantowany przesadnie, a nawet œmiesznie; jasne krat-
ki, lakierki, jedwabna kamizelka bia³a, jasny krawat z ogromnym brylantem, wykwintna
¿akietka, cylinder b³yszcz¹cy, d³ugi z³oty ³añcuszek od zegarka, z³ote binokle, których nie
u¿ywa³, kilka kosztownych pierœcionków na palcach, którymi bawi³ siê ustawicznie – nie har-
monizowa³y z jego pucu³owat¹ twarz¹ pokryt¹ pryszczami i ma³ymi oczkami chytrze œwiec¹-
cymi ani z tym niskim, pofa³dowanym czo³em, nad którym le¿a³y rozczesane na œrodku du¿ej
p³askiej g³owy w³osy nieokreœlonego koloru; d³ugi ostry nos i wywiniête t³uste wargi robi³y
jego twarz podobn¹ do pyska mopsa, którego ucharakteryzowano na bociana.

Nie zwa¿a³, ¿e mu nie odpowiadali, uœmiecha³ siê chwilami patrz¹c na ich g³owy jakimœ
uœmiechem wy¿szoœci i politowania, a gdy po nabo¿eñstwie t³umy zaczê³y siê wylewaæ z ko-
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œcio³a i przechodziæ obok nich, prostowa³ swoj¹ kwadratow¹ figurê, przysun¹³ siê bli¿ej do
Karola i dumnie a ch³odno patrzy³ na szeregi ³yczek i ³yków kurowskich, na swoich rówie-
œników i przyjació³ z pastwiska, którzy spogl¹dali na niego z podziwem i nie œmieli podejœæ
do przywitania.

Przysz³a i Anka, przywita³ siê z ni¹ uni¿enie, a gdy go zaprasza³a na obiad, rozczerwieni³
siê z radoœci i g³oœno, bardzo g³oœno, ¿eby go s³yszeli przechodz¹cy, dziêkowa³:

– Muszê byæ w domu, bo wszystkie moje siostry siê zjecha³y. Bardzo mi szczerze ¿al, ¿e
muszê siê pozbawiæ takiej przyjemnoœci, ale to ju¿ chyba kiedy indziej.

– Idziemy teraz do ksiêdza Szymona – szepnê³a Anka.
– Odprowadzê tam pañstwa, bo i ja muszê go odwiedziæ.
Szli wolno przez zat³oczony cmentarz.
Grupy ch³opów w cajkowych125 kapotach i w czapkach ze œwiec¹cymi daszkami i kobiet

wiejskich w jaskrawych chustkach i we³niakach – k³ania³y siê im uni¿enie, ale przewa¿aj¹ca
czêœæ t³umu, z³o¿ona z robotników fabrycznych przyby³ych na œwiêta do rodzin, sta³a twardo
i wyzywaj¹co patrzy³a na „fabrykantów”, jak ich nazywano.

Ani jeden kapelusz siê nie uchyli³ przed Karolem, chocia¿ poznawa³ twarze wielu robot-
ników z dawnego swego oddzia³u u Bucholca.

Tylko do Anki czêsto podchodzi³y kobiety, ca³owa³y j¹ po rêkach lub – jak niektóre – po-
dawa³y tylko rêkê i zamienia³y po s³ów kilka.

Karol szed³ za ni¹ i oczami roztr¹ca³ t³um, Maks ciekawie siê przypatrywa³, a Wilczek
szed³ na ostatku i g³oœno, ³askawie mówi³ do niektórych:

– Jak siê macie? Jak siê macie?
Œciska³ wyci¹gaj¹ce siê do niego rêce i zapytywa³ to o robotê, to o dzieci, to o zdrowie.
K³aniali mu siê prawie wszyscy i patrzyli na niego z ¿yczliwoœci¹ i z dum¹, ¿e przecie¿

oni tego pana znaj¹ jeszcze z tych czasów, gdy na tym samym miejscu bija³ siê z nimi lub
pasa³ byd³o, i ¿e to ich cz³owiek.

– Ale¿ oni wszyscy pana znaj¹ – powiedzia³ Maks, gdy weszli do ksiê¿ego ogrodu.
– Znaj¹. Pana Wilczka ca³e miasteczko kocha, szczyc¹ siê nim – ozwa³a siê Anka.
– Tyle skorzysta³em na tej mi³oœci, ¿e moje jasne rêkawiczki przez tê przyjaŸñ brudne

i spocone na nic.
To mówi¹c œci¹gn¹³ i ostentacyjnie rzuci³ je w krzaki.
– Z powrotem je zabierze – zauwa¿y³ pó³g³osem Karol.
Wilczek us³ysza³ uwagê i przygryz³ usta ze z³oœci.
Ksi¹dz Szymon mieszka³ w klasztorze na dole, w kilku naro¿nych pokojach, przerobionych

z cel zakonnych, których okna wychodzi³y na wielki i doskonale utrzymany ogród owocowy.
Du¿y ganek drewniany, niedawno wystawiony, bo drzewo by³o jeszcze ¿ó³te, prowadzi³

do mieszkania.
Wino zas³ania³o ca³¹ œcianê i zwiesza³o siê zielon¹ frêdzl¹ nad oknami, a olbrzymie krza-

ki bzów sta³y tak blisko, ¿e wielkie bukiety kwiatów zagl¹da³y do wnêtrza mieszkania.
Ksi¹dz Szymon ledwie co wróci³ przez klasztor i przyjmowa³ ich z ca³¹ serdecznoœci¹

w naro¿nej salce wybielonej wapnem, spod którego przebija³y siê przymglone barwy i roztar-
te kontury dawnych fresków, pokrywaj¹cych sklepienia.

W salce panowa³ ton fioletowo-zielony od bzów rozkwit³ych i od zieleni ogrodu.
Ch³ód, przejêty wilgoci¹, owion¹³ ich na samym wstêpie.
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– Jak siê masz, Stachu? A, có¿ to, smyku, nie by³eœ wczoraj u mnie, he?
– Nie mog³em, przyjecha³y moje siostry i ani na krok nie rusza³em siê z domu – t³umaczy³

siê Wilczek ca³uj¹c ksiêdza w rêkê.
– Mówi³ mi twój ojciec. Nie mog³eœ go to zast¹piæ na chórze, he? Stary ledwie nogami

w³óczy. Jasiek, Jasiek! a daj no, smyku, fajeczkê i papierosików dla panów.
– Zapomnia³em graæ zupe³nie, ale jeœli ksi¹dz pozwoli, to ju¿ umyœlnie nauczê siê jakiej

piêknej mszy i wtedy przyjadê j¹ zagraæ.
– A dobrze, dobrze!... Anka, Anusiu! a chodŸ¿e do mnie, dziecko, pomagaæ przyj¹æ goœci.

Widzisz j¹, myœla³a, ¿e jej pozwolê pró¿nowaæ – œmia³ siê ksi¹dz, krz¹taj¹c po pokoju i wy-
suwaj¹c stó³ na œrodek.

– Pan dawno zna ksiêdza? – zapyta³ Wilczka Maks.
– Od dziecka. Pierwsze litery razem z pierwszymi cybuchami wzi¹³em od ksiêdza i nie

zaprzeczam, ¿e by³o tego dosyæ – œmia³ siê Stach.
– Przesadzasz, dobrodzieju mój kochany, przesadzasz, tych cybuchów nie by³o wcale za

wiele.
– Przyznajê otwarcie, ¿e by³o ich znacznie mniej, ni¿ mi siê nale¿a³o.
– A widzisz! Sprawiedliwy jesteœ dla siebie, to bêdzie jeszcze z ciebie cz³owiek, ho, ho,

cz³owieczek niezgorszy! Jasiek! Jasiek! gdzie¿ ten smyk siê podzia³.
A nie mog¹c siê go doczekaæ, sam przynosi³ z drugiego pokoju ró¿ne specja³y i rozstawia³

na stole.
– Moje dzieci, moi dobrodzieje kochani, panie Karolu, panie Baum, Stachu, po kieliszecz-

ku wiœniaczku. Ma szeœæ lat, s³odki jak miód, a co za kolor, to proszê patrzeæ – czysty rubin.
Podsun¹³ kieliszek pod œwiat³o, w którym istotnie wiœniak mieni³ siê czysto rubinowym

fioletem.
– ZagryŸcie no teraz tym placuszkiem z serem, mówiê wam, ¿e rozp³ywa siê w ustach. No,

jedzcie¿, bo obrazicie Ankê, ona go robi³a sama i przys³a³a mi.
– Ksiê¿e Szymonie, przecie¿ zaraz idziemy na obiad.
– Nie masz g³osu, dziewczyno, b¹dŸ cicho. Widzisz j¹, bêdzie siê tu rz¹dziæ jak szara gêœ.

Pijcie¿, panowie.
– Czekamy na ksiêdza dobrodzieja.
– Nie pijê, moi dobrodzieje kochani, nie pijê. Anusia, wyrêcz no mnie, dziewczyno.
Wybieg³ i po chwili powróci³ z dosyæ du¿ym g¹siorkiem pod pach¹, zapinaj¹c równocze-

œnie sutannê, która mu siê odpina³a w ustawicznie.
– A teraz na zakoñczenie napijemy siê winka, no, napijemy siê, i basta. Patrz no, dziew-

czyno, to poziomkowe, to samo, któreœmy razem trzy lata temu robili. Patrzcie, jaki ma ko-
lor. Czyste s³oñce o zachodzie, czyste s³oneczko, a jaki zapach, o, pow¹chajcie no!

I podtyka³ im pod nos butelkê, która bucha³a zapachem poziomek.
– Ale¿, ksiê¿e! Ksi¹dz mi tak goœci uraczy, ¿e nie bêd¹ mogli jeœæ obiadu.
– Cicho, Anka, z bo¿¹ pomoc¹ zjemy i twój obiadek, zjemy! S³uchajcie no, dzieci... a gdy-

byœmy tak spróbowali wêdlinek, co? tak z majowymi grzybkami, he? No, moi dobrodzieje
kochani, moje dzieci¹tka, zróbcie mi tê przyjemnoœæ. Nie przyjmê was ananasami, bo nie
mam, biedny s³uga Chrystusa jestem, ale co mam, to bierzcie. Anka, a proœ¿e za mn¹. Sta-
chu, bo ciê cybuchem przemierzê, jak bêdziesz taki niemrawy, ruszaj¿e siê, ch³opcze.

– Ale ksi¹dz ma takie zapasy, ¿e nie powstydzi³aby siê ich i najlepsza gospodyni.
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– A to twoja Anka zrobi³a wszystko. No, nie piecz raczków, dziewczyno, nie wstydŸ siê.
Nic nie mia³em, mój dobrodzieju kochany, ale to nic, niech Stach powie, ¿y³o siê czasem na
bórg, ale jak mi dziewczyna zaczê³a dogadywaæ: „A sadŸ ksi¹dz drzewa owocowe, a prowadŸ
pszczo³y, a pilnuj ogrodu, a rób to, a rób tamto” – tak i wyterkota³a wszystko, bo któ¿ siê
oprze niewiastce! Ho, ho, Anka to z³oto! ¯ebym ja wam pokaza³ zakrystiê, co tam bielizny
koœcielnej, jakie kapy, jakie ornaty, jakie stu³y, to i katedralny koœció³ nie powstydzi³by siê,
a to wszystko ona w³asnymi rêkami robi³a, ona, moje dzieci¹tko kochane!

Rozczuli³ siê, obj¹³ j¹ za g³owê i poca³owa³ w zarumienione czo³o.
– Tylko tego nie mog³am zrobiæ, ¿eby sobie ksi¹dz now¹ sutannê kupi³.
– A po co mi to! Cicho, dziewczyno! Jasiek, a daj no ogieñka, bo fajeczka zgas³a – za-

krzycza³, zarumieniony jak panna i silnie stuka³ cybuchem w pod³ogê.
– SiedŸcie¿ sobie, panowie, a ja idê do domu szykowaæ obiad. Niech¿e ksi¹dz d³ugo ich

nie trzyma i jak najprêdzej przyprowadzi.
Zaraz posz³a.
Wilczek tak¿e siê po¿egna³ i polecia³ do domu, bo przyszed³ po niego m³odszy brat.
– To zuch ch³opak – szepn¹³ ksi¹dz po jego wyjœciu.
– Doskona³a ³ódzka kanalia.
– Za ostro, panie Karolu. Muszê siê przecie¿ uj¹æ za moim wychowankiem. Ja go znam

od dziecka. Twarda sztuka, nie da siê zjeœæ w kaszy, dobrodzieju mój kochany. Wola jak stal,
przebieg³y, sprytny, ale poczciwy, bo swoj¹ rodzinê kocha namiêtnie.

– Co mu wcale nie przeszkadza drwiæ z niej.
– To ju¿ natura taka przekorna. Wyœmiewa³ siê kiedyœ, jeszcze w dzieciñstwie z jakiejœ biednej

chorej kobieciny. Przekropi³em go za to cybuchem i chcia³em zmusiæ, aby j¹ przeprosi³. Gdzie
tam! Cybuchy przyj¹³, ale z przeproszeniem ani rusz. PóŸniej siê dowiedzia³em, ¿e ch³opak matce
œci¹gn¹³ kaftan i spódnicê i zaniós³ babie. Z w³asnej woli zrobi wszystko, przez mus – nic. Kpi on
ze swoich, co ju¿ciæ ¿e nie jest piêknie, ale có¿ mu mówiæ, kiedy wszystkim pomaga. M³odszego
brata utrzymuje w gimnazjum, rodzicom pomaga, bêdzie jeszcze z niego pociecha.

– Dla krymina³u – szepn¹³ Karol, którego irytowa³y te pochwa³y ksiê¿owskie.
– No, to ju¿ chodŸmy na obiad, bo panna Anna musi siê niecierpliwiæ.
– ChodŸmy. IdŸcie, jegomoœcie, ja was dogoniê, zajrzê tylko do ksiêdza Liberata.
– Nieoceniony ten wasz ksi¹dz Szymon, nigdym jeszcze podobnego nie spotka³. Ale¿ to

uosobienie poczciwoœci, dobroci i abnegacji.
– Bo w Kurowie najlepszy interes robiæ mo¿na na poczciwoœci, a szczególniej jeszcze

wtedy, gdy ta poczciwoœæ obleczona jest w sutannê. Spróbuj ¿yæ tutaj ze szwindlów.
– Mówisz jak Moryc – rzek³ niechêtnie Maks.
– Ch³opaki, dobrodzieje moi kochani, a zaczekajcie no. A to smyrgacie jak jelonki, goniê

i goniê, a¿em siê zakasa³ – wo³a³ ksi¹dz, pêdz¹c za nimi z sutann¹ w garœci, ¿eby mu nie prze-
szkadza³a.

Poszli razem, ale milczeli.
Ksi¹dz mia³ twarz posmutnia³¹, wzdycha³ chwilami i z melancholi¹ spogl¹da³ w prze-

strzeñ.
Widok ksiêdza Liberata omroczy³ mu duszê smutkiem.
W ganku kurowskiego dworu zastali ju¿ Zaj¹czkowskiego, który coœ pilno opowiada³ panu

Adamowi.
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– A, jest ten bisurmanin – szepn¹³ ksi¹dz. – Jak siê masz, dobrodzieju mój kochany! –
a co to, do koœcio³a nie chodzisz, o swoim proboszczu ju¿ zapomnia³eœ, he?

– Nie zaczyna³byœ ksi¹dz na nowo, bom i tak z³y – mrukn¹³ szlachcic niechêtnie.
– A to ugryŸ psa w ogon. Widzisz go, bêdzie mi tu z³oœci¹ parska³ jak kot.
– A, Panie Jezu Chryste, je¿elim zaczyna³, bij¿e mnie – krzykn¹³, rozk³adaj¹c rêce Zaj¹cz-

kowski.
– No, cicho, cicho. Daj gêby, dobrodzieju mój kochany.
– I chodŸcie, panowie, bo obiad na stole – zaprasza³a Anka.
– Nie mog³eœ, dobrodzieju, zaczynaæ od tego, ale z ksiêdza wieczna przekora.
Uca³owali siê i w najwiêkszej zgodzie siedli przy sobie do obiadu, który ci¹gn¹³ siê w mil-

czeniu, bo Anka posmutnia³a i goni³a oczami spojrzenia Karola milcz¹cego uparcie, Maks
przygl¹da³ siê obojgu, pan Adam nawet mówi³ niewiele, a ksi¹dz z Zaj¹czkowskim zajêci byli
jedzeniem.

– Ostatni to raz jemy obiad w Kurowie w takim towarzystwie – zauwa¿y³ stary doœæ
smutno.

– Ale mo¿emy jeszcze jadaæ w £odzi w takim samym komplecie. S¹dzê, ¿e ksi¹dz pro-
boszcz ani pan Zaj¹czkowski nie zapomn¹ o nas – powiedzia³ Karol.

– O, nie, nie, przyjedziemy obaj. Poœwiêcê ci fabrykê, dobrodzieju mój kochany, bo kto
z Bogiem, z tym Bóg, a potem dam wam œlub, a potem przecie¿ nie kto inny bêdzie wam
dzieci¹teczko chrzci³, tylko ja. O, Anka uciek³a, wstydzi siê, a rada by, ¿eby to jak najprê-
dzej. Anka, Anusiu – wo³a³ rozbawiony.

– Nie wstydŸ¿e mi ksi¹dz dziewczyny.
– Mój dobrodzieju kochany, panny siê takich rzeczy tyle wstydz¹ co kozio³eczek w kapu-

œcie. Jasiek, a na³ó¿ no fajeczkê.
– Panie Karolu, mo¿e pan przyjdzie do ganku, bo tam czeka Socha i koniecznie chce siê

z panem widzieæ.
– Socha? Czy to ten protegowany pani, którego umieœci³em u Bucholca?
– Tak, przyszed³ z ¿on¹.
– Anka, czemu to tak wielkie rumieñce? – zapyta³ id¹c z ni¹ do ganku.
– Niedobry – szepnê³a odwracaj¹c g³owê, ale j¹ obj¹³ ramieniem i zapyta³ szeptem:
– Bardzo niedobry? no, powiedz, Anka, bardzo niedobry?
– Bardzo niedobry, bardzo niegodziwy i bardzo...
– I co bardzo? – pyta³ przechylaj¹c jej g³owê i ca³uj¹c w przymkniête oczy.
– I bardzo kochany – szepnê³a, wysuwaj¹c mu siê z objêæ i wesz³a na ganek, przed którym

stali Sochowie, ale tak zmienieni, ¿e nie pozna³ ich na razie.
Socha zamiast bia³ej kapoty mia³ czarny surdut, pokapany woskiem na po³ach, czarne za

krótkie spodnie, wyci¹gniête na cholewy, czapkê z daszkiem, gumowy ko³nierzyk, który mu
zje¿d¿a³ na kark i ods³ania³ brudn¹ szyjê.

Zapuœci³ brodê, która mu niby ostra szczecinowa szczotka pokrywa³a szczêki i ³¹czy³a siê
przy uszach z krótko obciêtymi w³osami, wysmarowanymi pomad¹.

Z ¿ó³tej, pomiêtej i zmizerowanej twarzy patrzy³y dawne niebieskie, poczciwe oczy.
Pochyli³ siê równie¿ po dawnemu do kolan Karola.
– Ledwiem was pozna³, wygl¹dacie jak fabrykant.
– I... œciaracha³ siê ino cz³owiek miêdzy ciarachami, i tyla.
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– Robicie wci¹¿ u Bucholca?
– A robi, wielmo¿ny dyrektorze, robi, ino...
– Cicho, kobito, ja rzeknê – przerwa³ jej z powag¹. – Powiadali w miasteczku £odzi kole-

gi, co wielmo¿ny dziedzic otwiera fabrykê, toœwa z ¿un¹ tak wykalkulowali...
– Coby nas wielmo¿ny dyrektor, a nasz dziedzic kochany, wziun do siebie, bo zaw¿dy...
– Cicho, ¿uno, bo zaw¿dy milej robiæ u swojaka. Jo robotê znom i przy parówce, i w fal-

bierni, i czy w lapryturze, ale jakby dziedzic potrzebowa³ do kuni, to doprasza³bym siê ³aski
pañskiej, bo mi do bydl¹t ckno.

– Z kuniami siê zna, co i wielmo¿na paninka zaœwiadczyæ mo¿e, bo bez tyle...
– Zawrzej gembe – burkn¹³ – bo bez tyle roków cz³owiek siê wzwyczai³ do kunisków, to

mu teraz przez nich nijak.
– I nie szpiluje mu fabrykanckie ¿ycie, bo bez te fetory...
– Bo bez te fetory to mam bolenie w piersiach i ciêgiem mi odmiata i jak nieraz zamroczy,

to jakby me kto cepem zdzieli³ w ³eb. Wielmo¿ny dziedzicu nasz kochany – zawo³a³ rozrzew-
niony obejmuj¹c go za nogi.

– Sirotyœmy bidne! Niechta i paninka wstawi siê za bidnymi – szepta³a przez ³zy kobieta
i ca³owa³a ich po rêkach i obejmowa³a za nogi.

– No, dobrze, przyjdŸcie na œwiêty Jan, to siê rozmówimy. Przyjmê was do koni.
Zaczêli raz jeszcze dziêkowaæ z uniesieniem.
– Jak oni siê zmienili! – szepnê³a Anka, przygl¹daj¹c siê Sochowej, bo kobieta zrzuci³a

we³niak i ca³y strój wiejski.
Mia³a na sobie niebiesk¹ bawe³nian¹ sukniê, czerwony stanik do figury, przez który jej

nieforemny korpus zdawa³ siê przelewaæ, mosiê¿na broszka pod szyj¹, ¿ó³ta chusteczka na
g³owie zawi¹zana pod brodê, i du¿a ruda parasolka w rêku.

– Trzy czy cztery miesi¹ce i £ódŸ ich przerobi³a na innych ludzi.
– Nie, panie Karolu. £ódŸ ich tylko przebra³a w inn¹ garderobê. Daæ im dzisiaj z dziesiêæ

morgów gruntu, to za tydzieñ najdalej ani œladu w nich nie pozostanie ³ódzkiego ¿ycia.
Wrócili do pokoju sto³owego akurat na k³ótniê, jaka wybuchnê³a pomiêdzy ksiêdzem Szy-

monem a panem Adamem, który bi³ nog¹ w stopieñ fotelu i krzycza³:
– Görgöy zdrajca! zdrajca od paznokcia do ³ysiny! £ajdak, pieski syn, psubrat.
– A ja ci mówiê, dobrodzieju mój kochany, ¿e nie zdrajca, tylko cz³owiek dalej widz¹cy

ni¿ rurê swojej strzelby. On przecie¿ uratowa³ Wêgry.
– I sprzeda³ po judaszowsku.
– Te, te, te! u ciebie rozs¹dni zawsze s¹ zdrajcami i Judaszami. Co mu pozostawa³o, jak

nie ocaliæ resztê?
– Biæ siê do ostatniego tchu, do ostatniego ¿o³nierza.
– Ju¿ was nie by³o, boœcie przedtem uciekli! Jasiek, a daj no ogieñka, smyku, bo mi fa-

jeczka zgas³a.
– Co, co? Myœmy uciekali? Na rany Chrystusowe, co ksi¹dz mówisz! Myœmy uciekali,

kiedy, my? – krzycza³ unosz¹c siê w fotelu i twarz mu siê rozpali³a strasznym oburzeniem,
oczy ciska³y pioruny, g³os mu chryp³, zêby szczêka³y i gdy nieco siê uspokoi³, tak dr¿a³ ca³y,
¿e nie móg³ piæ kawy, bo mu siê rêce trzês³y i kawa chlapa³a na surdut i na gors.

Karol wyszed³ z Maksem pakowaæ siê do wyjazdu, a oni k³ócili siê dalej z ca³¹ pasj¹ za-
wziêtoœci.



234

Zaj¹czkowski pomaga³ panu Adamowi i od czasu, do czasu uderza³ piêœci¹ w stó³, zrywa³
siê z krzes³a, szuka³ czapki, biega³ po pokoju i siada³ znowu, ale ksi¹dz siê nie da³, mówi³
coraz ciszej i coraz czêœciej wo³a³ na Jaœka o ogieñ, i coraz czêœciej uderza³ cybuchem w pod-
³ogê, by³ to znak, ¿e siê zapala³.

Przerwa³ im rozprawy Karczmarek, który szurga³ nogami w ganku i g³oœno nos wyciera³,
a wszed³szy do pokoju, bat postawi³ w k¹cie, zatar³ rêce i wita³ siê powa¿nie ze wszystkimi.

– SpóŸni³ siê pan na obiad, to chocia¿ kawy pan siê napije z nami.
– Dziêkujê dziedzicowi. Jad³o siê ju¿ obiad, ale co kawy, to siê napiæ nie zawadzi.
Usiad³ obok pana Adama, spocon¹ twarz wytar³ po³¹ surduta, a potem dopiero j¹³ siê ch³o-

dziæ fularow¹ chustk¹.
– Gor¹c jest rzetelny, ale burza bêdzie, bo siê byd³o gzi na pastwiskach. Dziêkujê pani,

a gor¹ca?
– O, bardzo, prawie wrz¹tek – odpowiedzia³a Anka podsuwaj¹c mu kawê i cukierniczkê.
– Bo kawa zimna warta grosz albo patyk z³amany.
– Widzê, ¿e pan siê zna na kawie.
– I... przecie¿ siê ciêgiem chlapie to paskudztwo! Do interesu, do pogadania, to nie ma jak

czarna kawa, a jeszcze do tego kieliszek koniaku, to ju¿ ca³e wesele.
Anka przynios³a koniak.
Karczmarek nala³ pó³ fili¿anki kawy, a resztê dope³ni³ koniakiem, zmiesza³, pogryza³ cu-

krem i popija³ wolno, rozgl¹daj¹c siê równoczeœnie po obecnych.
– Dzieñ dobry, nie myœla³em, ¿e pana spotkam u nas – zawo³a³ Karol wchodz¹c do pokoju.
– Znasz pana Karczmarka? – zapyta³ pan Adam.
– Przecie¿ pan Karczmarski dostawia nam ceg³ê do budowy fabryki. Mówi³ mi ojciec

o pañskich zamiarach na nasz Kurów, ale ¿e wymieni³ inne nazwisko, nie domyœla³em siê, ¿e
to pan.

– Bo to jest tak, ¿e na £ódŸ to ja mam insze nazwisko, a na wieœ te¿ insze – t³umaczy³
uœmiechaj¹c siê chytrze. – Ludzie s¹ g³upie, bo najpierwej patrz¹ na obleczenie drugiego cz³o-
wieka i na przezwisko. Powiadaj¹, ¿e jak siê zwa³, tak siê zwa³, aby siê dobrze mia³, ale to
nieprawda. Jak siê w £odzi nazywa³em po staremu, to byle parch albo Szwab, albo inny cia-
rach powiedzia³: „Karczmarek! ch³opie, chodŸ no tutaj!” – a jak siê przezwa³em po szlachec-
ku, to mi mówi¹: „Panie Karczmarski, mo¿e pan bêdzie ³askaw!” Po co maj¹ mn¹ pomiataæ
te parobki niemieckie, kiedy ja sroce spod ogona nie uciek³em i jestem gospodarski syn
z dziada pradziada i kiedy moi ju¿ gospodarzyli, to te ró¿ne Niemcy jeszcze po lasach na
czworakach chodzi³y i surowe kartofle jak œwiniaki jada³y.

– Brawo, doskonale, panie Karczmarek – wo³a³ Karol œmiej¹c siê.
– Prawdê mówiê, bo przecie¿ te ³ódzkie Müllery, Szulce to taka sielna szlachta, ¿e jakby

przysz³o co do czego, to móg³by im byæ królem Karczmarek i jeszcze by dla nich by³ honor.
Dola³ sobie kawy i koniaku i chcia³ dalej mówiæ, ale pan Adam dojrza³ cieñ niezadowole-

nia na twarzy Maksa i rozmowê skrêci³ na tor inny, zapytuj¹c:
– Ceg³a idzie w tym roku dobrze?
– Nietêgo. Ale mi siê widzi, ¿e nied³ugo to zrobi siê taki rwetes w £odzi z budowaniem,

jakiego nigdy jeszcze nie by³o.
– Dlaczego? Wszystko œpi, tyle bankructw jak nigdy, wiele fabryk stoi, a reszta robi po-

³ow¹ ludzi. Jeszcze jeden sezon, a pó³ £odzi klapnie.
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– A te ¯ydki, co z Cesarstwa przyjecha³y, to ony nie potrzebuj¹ robiæ geszeftu, co? Ja ju¿
widzia³em, ¿e ony siê coœ krêc¹ po mieœcie, ogl¹daj¹ place i szukaj¹ cegielni. Zobaczy pan,
¿e zrobi siê ruch. Dziesiêæ lat temu by³o tak samo. A có¿, ¿e bez jedn¹ zimê w £odzi cicho,
to i wó³ jak siê napracuje, to le¿y potem i odpoczywa, i ino rusza gemb¹, a rusza. Mówi³by
kto, ¿e zdycha, a ju¿ci, niech no odpocznie, to potem tak ci¹gnie, ja¿e siê zatyka.

– Dawno pan prowadzi cegielniê? – zagadn¹³ Karol.
– Szeœæ lat bez ma³a.
– A przedtem? – zapyta³a z uœmiechem Anka, bo Karczmarek czêstowa³ cygarami.
– Palcie, panowie, niezgorsze. Mam juchê ¯ydka, co mi przynosi szwarcowane.
Obci¹³ ostrymi zêbami koniec cygara, zapali³ uwa¿nie i dopiero odpowiedzia³:
– Przedtem, panienko, to ja by³em g³upim ch³opem na pó³w³óczku. Mia³em pó³ piasku

i pó³ g³iny szczerej. W suchy rok to mi z piasku wywia³o, a na glinie spali³o; a w mokry na
glinie zgni³o, a na piasku ty¿ nic nie by³o. Tak¹ gospodarkê prowadzi³em, ¿e bydl¹tka jad³y
poszycie z obory, a cz³ek mar³ z g³odu. G³upi wtedy by³em, przyznajê siê, bo dlaczego mia-
³em byæ m¹dry? Abo mnie to uczyli, abo mi mia³ kto poradziæ. Mój dziedzic taki by³ t³usty
w rozum, ja¿e go Niemcy zjad³y, to i ch³opu go nie u¿yczy³. Wiêc biedowa³em jak ojce
i dziadowie, jak Pan Bóg ch³opskiemu narodowi przykaza³. W £odzi stawiali fabryki, nie-
które komorniki i mniejsi gospodarze chodzili na robotê, furmanili – ja siê nie rusza³em.
£ódŸ by³a jeszcze daleko ode wsi. A¿e tu jednego dnia sprzed cha³upy zobaczy³em komin
jeden, bez rok widaæ ich by³o piêæ. £ódŸ sz³a do wsi. Jak pamiêtam, to z pocz¹tku £ódŸ
by³a o cztery wiorsty, potem zrobi³o siê ino trzy, a teraz nie ma i wiorsty. £ódŸ sz³a do wsi,
ale i bida mia³a d³u¿sze nogi i chwyci³a mnie tak, ¿e ju¿ myœla³em: sprzedam i wyniosê siê
dalej. Ba³em siê ino trochê i jeszcze czeka³em. Razu jednego spotykam kuma z Chojnów,
wióz³ fureczkê piasku.

– A gdzie to wieziecie?
– A do miasta.
– A po co?
– Sprzedaæ.
– A co to warto?
– Rubla, jak trafi na pañstwo, to wiêcej, a jak na ¯ydów – mniej.
Poszed³em z nim. Wzi¹³ pó³tora rubla. Jak to zobaczy³em, to mi siê tak rozwidni³o, jakby

mi kto w ³eb uczon¹ ksi¹¿kê wpakowa³.
Mia³em górkê za cha³up¹, niczego by³a, mia³a cztery morgi, ziemia galanta, bo j¹ skow-

ronki nawozi³y od wieków i psy siê na niej schodzi³y po s¹siedzku ka¿dej wiosny. Przylecia-
³em do domu, narychtowa³em wóz i na góreczkê szukaæ piasku. By³ jucha kiej z³oto
i paradniej mu na pañskich schodach ni¿ pod zbo¿em.

Pojecha³em z pierwsz¹ fur¹; ¯ydy me zbi³y na Starym Mieœcie, piaskarze nasze ty¿, poli-
cjant i owszem na ulicy, alem sprzeda³. Potem tom ino zrzyna³ tê górkê i fort wywozi³em do
£odzi bez ca³e dwa lata, dzieñ w dzieñ, a w trzecim jeŸdzi³ i mój ch³opak, jeŸdzi³ i parobek,
com go przynaj¹³; woziliœmy piasek, a przywoziliœmy co inszego... Z pocz¹tku to ¿ona chcia-
³a me spraæ, ¿e ja to gront zapaskudzam i z³e powietrze robiê. Ju¿ci, ¿e to nie perfumy. A ¿e
to £ódŸ fort126 ca³a ku naszej wsi, to coraz przyjdzie jakiœ pluderek, obejrzy moj¹ gospodarkê
i powiada: „Sprzedaj!” Przychodzi³y te¿ ¯ydy i mówi¹: „Sprzedaj, Karczmarek!” Nie sprze-
da³em, choæ w koñcu dawa³y po piêæset rubli za morgê. Zacz¹³em kalkulowaæ, ¿e w tym coœ
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jest, kiedy one tak drogo chc¹ p³aciæ. Poszed³em siê poradziæ do adwokata, co nam dzia³y
prowadzi³. Rzetelny bardzo cz³owiek, bo mi wprost powiedzia³:

– G³upiœ, Karczmarek, ¿e tego nie wiesz, oni chc¹ twoj¹ glinê kupiæ. Postaw cegielniê,
a jak nie masz pieniêdzy, to do spó³ki ze mn¹.

Postawi³em sam, naj¹³em strycharza127, sam pomaga³em i ¿ona, i dzieci, robiliœmy jak wo³y
i grosz szed³. Przyjecha³ raz adwokat, obejrza³ i powiada:

– G³upiœ, Karczmarek, zamêczysz siebie i dzieci i na tym co najwy¿ej zarobisz tysi¹c rubli
na rok. Co trzeba robiæ? Postawiæ parow¹ cegielniê.

– Myœla³em bez ca³¹ zimê, potem zrobiliœmy spó³kê i jakoœ tam idzie.
– A có¿ siê sta³o z góreczk¹? – zapyta³a Anka ciekawie.
– Zgolona do czysta, ju¿ j¹ tam ludzie na podeszwach roznieœli po œwiecie.
– I mieszka pan jeszcze na wsi?
– Trochê przy cegielni, a trochê w mieœcie; bom sobie tam postawi³ cha³upkê, ¿eby ¿ona

mia³a gdzie mieszkaæ z dzieæmi, które chodz¹ do szko³y.
– £adna cha³upka! trzy piêtra frontu i cztery oficyny – zauwa¿y³ Karol.
– I... postawiê sobie jeszcze jedn¹, bo mam plac i mieszkania bêdzie mi potrza dla ziêcia.
– A co panu po Kurowie?
– Syna najstarszego ¿eniê, a ¿e ch³opak we szko³ach nie by³, do handlu te¿ siê nie zda ani

na fabrykanta, to bym mu chcia³ kupiæ co niewielkiego i niedaleko, aby go mieæ pod bokiem.
– Ja muszê zaraz jechaæ, ale niech siê pan z ojcem umówi o wszystko, zgódŸcie siê na cenê

i przyjedzie pan do £odzi, to zrobimy akt. No, Maks, czas nam w drogê.
– Odprowadzimy was kawa³ek przez pole do szosy.
Po¿egnanie nie zabra³o wiele czasu, wszyscy prócz Karczmarka poszli przez ogród i szli

w¹sk¹ poln¹ drog¹, na której spod trawy gdzieniegdzie znaæ by³o wy¿³obion¹ kolej wozów.
Przodem sz³a Anka, Karol i Maks; za nim Zaj¹czkowski z ksiêdzem, a w samym koñcu

jecha³ pan Adam, zostawa³ w tyle, bo wózek siê opiera³ na wybojach i kretowiskach, a¿ Waluœ
kl¹³ co chwila.

– A¿eby ciê wciornoœcie! a to utyka kiej œwinia.
Przedwieczór ju¿ by³ nad ziemi¹, rosa obfita okiœci¹ pokrywa³a zbo¿a i trawy i wielka ci-

choœæ p³ynê³a nad polami, szemrz¹cymi dziwnie przenikaj¹cym szelestem ¿ytnich kiœci, gra-
niem œwierszczyków i s³odkim, szklanym brzêczeniem komarów, co ca³¹ chmar¹ k³êbi³y siê
nad g³owami id¹cych, a czasem przepiórki z g³êbi zielonych puszcz ¿ytnich wo³a³y: „PójdŸ-
cie ¿¹æ! PójdŸcie ¿¹æ!” Albo jaskó³ka ze œwiergotem przelecia³a w zygzakach, albo z owsów
czarniawych, nakropionych ¿ó³tymi ognichami, wyrwa³ siê skowronek, bi³ prosto ku niebu,
trzepa³ skrzyde³kami i dzwoni³ pieœni¹ lub pszczo³y z brzêkiem wraca³y do roboty.

– Dobrodzieju mój kochany, ale ten Karczmarek to dziwny cz³owiek.
– Jest takich w £odzi wiêcej. Wie ksi¹dz, ¿e on siê nauczy³ czytaæ i pisaæ dopiero parê lat

temu.
– Ale po co chamowi maj¹tek, we ³bie mu siê przewróci i bêdzie myœla³, ¿e wszystkim

jest równy.
– Albo nie jest równy? Mój Zaj¹czkowski, mój dobrodzieju kochany, a czym¿e to lepsi

jesteœmy od niego?
– Ksi¹dz nied³ugo ka¿esz nam chamów ca³owaæ po rêkach.
– Jak tego bêd¹ warci, pierwszy to zrobiê, dobrodzieju mój kochany. Jasiek, ognia.
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Ale ¿e Jaœka nie by³o, zapali³ mu fajkê Maks, który do nich siê przy³¹czy³ i s³ucha³ nie
s³ysz¹c, bo patrzy³ na Ankê id¹c¹ przodem z Karolem i ³owi³ chciwie ich rozmowê, prowa-
dzon¹ pó³g³osem.

– Nie zapomni pan o Wysockiej? – prosi³a cicho.
– Jutro pójdê do niej. Czy ona naprawdê jest nasz¹ kuzynk¹?
– Jest moj¹, ale myœlê, ¿e wkrótce bêdzie nasz¹.
Szli czas jakiœ w milczeniu.
Ksi¹dz sprzecza³ siê z Zaj¹czkowskim, a pan Adam œpiewa³, a¿ siê rozlega³o po polach:

                             Hej z góry, z góry, jad¹ Mazury,
                             Puk, puk w okieneczko,
                             Otwórz, otwórz, panieneczko,

Koniom wody daj.

– Prêdko pan przyjedzie?
– Nie wiem. Mam tyle roboty z fabryk¹, ¿e nie wiem, co pierwej robiæ.
– Ma³o ma pan dla mnie czasu teraz, bardzo ma³o... – doda³a ciszej i smutniej, ci¹-

gn¹c d³oni¹ po m³odych rdzawych k³osach, co rozko³ysane k³ania³y siê jej do nóg i ob-
rzuca³y ros¹.

– Proszê siê spytaæ Maksa, czy ja dla siebie mam choæby godzinê czasu dziennie. Od pi¹-
tej rano na nogach do póŸnej nocy. Jaki z ciebie dzieciak, Anko! no, spojrzyj na mnie.

Spojrza³a, ale w oczach mia³a smutek i usta dr¿a³y jej nerwowo.
– Przyjadê za dwa tygodnie, dobrze? – powiedzia³ spiesznie, aby j¹ pocieszyæ.
– Dobrze, dziêkujê, ale jeœli ma na tym cierpieæ fabryka, to proszê nie przyje¿d¿aæ, potra-

fiê znieœæ i têsknotê, przecie¿ to nie po raz pierwszy.
– Ale ostatni, Anka. Ten miesi¹c zleci prêdko, a potem...
– A potem?
– Potem bêdziemy ju¿ razem; boi siê tego moje z³ote dziecko, co? – szepn¹³ czule.
– Nie, nie! bo przecie¿ to z tob¹, z panem – poprawi³a siê, rumieni¹c i uœmiecha³a siê tak

s³odko, ¿e mia³ j¹ ochotê poca³owaæ.
Zamilk³a i rozmarzonymi, zapatrzonymi w siebie oczami b³¹dzi³a po zielonej p³achcie

zbó¿, co niby wielki rozlew wody, ko³ysany wiatrem, marszczy³o siê w p³owe koliska, w czar-
niawe gurby, k³ad³o siê nad ziemi¹, powstawa³o, lecia³o w ty³ do ugorów, odbija³o siê o nie
i znowu z chrzêstem uderza³o w dró¿kê, jakby chc¹c siê przelaæ przez tê tam¹ i rozlaæ po d³u-
gim ³anie pszenicy niskiej jeszcze i tak trzepi¹cej piórkami b³yszcz¹cymi, ¿e ca³y ³an by³ po-
dobny do wielkiego stawu, migoc¹cego miliardami z³otych ³uszczek.

– Waluœ, ruszaj siê, bestio! – zakrzykn¹³ pan Adam, bo dochodzili ju¿ do szosy.
– Adyæ siê rucham, ja¿e mi mokro.
– To ju¿? – szepnê³a Anka spostrzeg³szy konie czekaj¹ce na szosie.
– Szkoda, ¿e to ju¿ jest tak prêdko – powiedzia³ Maks.
– Prawda, jak tu piêknie? patrz no, dobrodzieju mój kochany, jak to Pan Bóg umalowa³

wszystko œliczniutko, o! – wo³a³ ksi¹dz wskazuj¹c na pola le¿¹ce ku zachodowi.
S³oñce czerwone, ogromne zsuwa³o siê nad lasy po per³owych przestrzeniach i rozsiewa³o

po zbo¿ach czerwonaw¹ mg³ê o fioletowych obrze¿ach.
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Wody stawów le¿¹cych ni¿ej w ³¹kach pali³y siê jak tarcze miedziane mocno wypolerowa-
ne, a zygzakowata linia rzeczki, ci¹gn¹cej siê przez ³¹ki ku wschodowi, odcina³a siê od traw
jak sina jedwabna wstêga, poplamiona gdzieniegdzie czerwonawym z³otem.

– Bardzo piêknie i ¿a³ujê, ¿e nie mamy czasu przygl¹daæ siê d³u¿ej.
– Prawda. No, jedŸcie z Bogiem! A dajcie¿ no gêby, ch³opaki. Panie Maks, panie Baum,

a toœmy ciê, dobrodzieju mój kochany, polubili wszyscy jak swojego.
– Bardzo mnie to cieszy, bo przyznam siê szczerze, ¿e milszego towarzystwa nie spotka-

³em jeszcze w ¿yciu i serdecznie dziêkujê za goœcinnoœæ, i proszê, nie zapominajcie o mnie,
Maks Baum!...

– Bardzo solidna firma, daje towar z szeœciomiesiêcznym kredytem – zawo³a³ Karol ze
œmiechem, ¿egnaj¹c siê ze wszystkimi.

Maks zamilk³, by³ taki z³y, ¿e Ankê poca³owa³ w obie rêce z dziesiêæ razy, pana Adama
w oba policzki, a ksiêdza w rêkê, co tego ostatniego tak rozczuli³o, ¿e obj¹³ go za szyjê, po-
ca³owa³ w g³owê i prze¿egna³ go na drogê.

Ruszyli z miejsca k³usem.
Anka stanê³a na kopcu i powiewa³a za nimi chustk¹.
Pan Adam œpiewa³ marsza.
Maks d³ugo przypatrywa³ siê jasnym konturom Anki i gdy zniknê³y mu w oddaleniu, usiad³

i gniewnie powiedzia³:
– Ty zawsze musisz mnie oœmieszyæ.
– Aby ciê otrzeŸwiæ. Nie lubiê, jak siê upijaj¹ moim winem, i do tego w moim w³asnym

domu.
Zamilkli obaj.
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XVIII

– Blumenfeld, graliœcie w niedzielê u Malinowskiego?
– Graliœmy, zaraz powiem – szepn¹³, wstaj¹c do okienka za³atwiæ interesanta.
Stach Wilczek przeci¹gn¹³ siê ociê¿ale i poszed³ wyjrzeæ na ulicê.
Piotrkowska hucza³a zwyk³ym codziennym ruchem, olbrzymie platformy towarowe tak

bi³y ko³ami w bruk, ¿e w kantorze szczêka³y ustawicznie szklane œcianki przepierzenia, os³o-
niête mosiê¿n¹ siatk¹ i poprzecinane okienkami, do których cisnêli siê interesanci.

Przygl¹da³ siê bezmyœlnie, olbrzymim rusztowaniom buduj¹cego siê domu naprzeciwko,
to gêstej masie ludzi zat³aczaj¹cej trotuary i powróci³ do swojego stolika, œlizgaj¹c siê ocza-
mi po kilkunastu g³owach wciœniêtych pomiêdzy œcianê a szklane przepierzenie i porozgra-
dzanych jeszcze pomiêdzy sob¹ niskimi przegrodami.

– Coœcie grali? – zapyta³ znowu Blumenfelda, który przegarnia³ chud¹, nerwow¹ rêk¹ ja-
snoz³ociste w³osy, a niebieskimi oczami œledzi³ ¯ydka, który na œrodku kantoru obraca³ siê
na wszystkie strony.

– Na prawo kasa! – zawo³a³ wychylaj¹c siê przez okienko.
– Graliœmy kawa³ek sonaty cis-moll Beethovena. Sz³o nam tak dobrze jak nigdy. Malinow-

ski by³...
– Blumenfeld, konto Eicher et Peretz? – zawo³ano z drugiego koñca kantoru.
– Cztery, siedemnaœcie, piêæ. Zajête do szeœciu tysiêcy – odpowiedzia³ szybko, przerzuca-

j¹c skorowidz.
– Potem robiliœmy próbê z tego, com skoñczy³ niedawno.
– Co to jest? Polka, walczyk?
– Daj¿e spokój z walczykami i polkami. Nie tworzê repertuaru dla katarynek i tanckren-

chenów128! – zawo³a³ z pewnym oburzeniem.
– Wiêc có¿? operê? – pyta³ siê ironicznie Stach.
– Nie, nie. Coœ, co ma pewne formalne podobieñstwo do sonaty, ale nie jest sonat¹. Pierw-

sza czêœæ – to wra¿enie miasta, które milknie i z wolna usypia. Rozumiesz, wielka cisza prze-
sycona ³agodnymi szmerami, które robi¹ skrzypce, a na tym tle flet zaczyna przejmuj¹c¹
pieœñ, jakby jêk drzew marzn¹cych, ludzi bezdomnych, maszyn spracowanych, zwierz¹t, któ-
re jutro bêd¹ zabite.

Zacz¹³ nuciæ bardzo cicho.
– Blumenfeld, do telefonu wo³aj¹.
Przerwa³ i pobieg³ natychmiast, a gdy powróci³, nie móg³ dokoñczyæ, bo musia³ za³atwiæ

dwóch interesantów, czekaj¹cych przed okienkiem.
Potem zapisywa³ w wielkiej ksiêdze, ale bezwiednie przebiera³ palcami, wystukuj¹c me-

lodie.
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– D³ugoœ pisa³?
– Blisko rok. PrzyjdŸ w niedzielê, to us³yszysz wszystkie trzy czêœci. Da³bym dwa lata

¿ycia, ¿ebym móg³ us³yszeæ to w³asne dzie³o wykonane przez dobr¹ orkiestrê, da³bym pó³
¿ycia – doda³ po chwili, opar³ siê o stó³ i zas³uchany w siebie wiód³ martwym, cofniêtym w ty³
wzrokiem po g³owach kolegów, czerniej¹cych siê w otworach okienek.

Wilczek zacz¹³ pisaæ, a w kantorze zaszemra³y rozmowy, lecia³y dowcipy z okienka do
okienka, czasem wybuch œmiechu, który milkn¹³, ilekroæ trzasnê³y drzwi frontowe, zadzwo-
ni³ telefon albo brzêcza³y szklanki, bo pito herbatê, gotuj¹c¹ siê w rogu kantoru nad gazem.

– Sztil129, panowie, stary przyjecha³! – rozleg³ siê ostrzegaj¹cy g³os.
Umilkli natychmiast wszyscy, spogl¹daj¹c na Grosglika, który wysiad³ z powozu i sta³

przed kantorem rozmawiaj¹c z jakimœ ¯ydkiem.
– Kugelman, proœ dzisiaj o urlop, stary w dobrym humorze, œmieje siê – szepn¹³ Stach do

s¹siedniego przedzia³u.
– Mówi³em wczoraj, powiedzia³, ¿e po bilansie.
– Panie Szteiman, niech pan przypomni dzisiaj o gratyfikacji.
– ¯eby on zdechn¹³ jak ten czarny psa! – zakl¹³ ktoœ za krat¹.
Zaczêli siê œmiaæ dyskretnie z tego „czarny psa”, ale umilkli natychmiast, bo Grosglik

wszed³.
Ze wszystkich okienek wychyli³y siê k³aniaj¹ce z pokor¹ g³owy i wielka cisza, przerywa-

na tylko syczeniem wody na gazie, zapanowa³a w kantorze.
WoŸny odebra³ kapelusz i z namaszczeniem œci¹gn¹³ palto z bankiera, który zatar³ rêce

i g³adz¹c palcem kruczoczarne bokobrody odezwa³ siê:
– Wiecie, panowie, straszny wypadek siê zrobi³.
– Broñ Bo¿e, nie panu prezesowi? – ozwa³ siê jakiœ g³os lêkliwy.
– Co siê sta³o?! – zawo³ali wszyscy udaj¹c zaniepokojenie.
– Co siê sta³o? Sta³o siê wielkie nieszczêœcie, bardzo wielkie nieszczêœcie – powtórzy³

p³aczliwym g³osem.
– Straciliœmy co na gie³dzie? – zapyta³ ciszej prokurent firmy wychodz¹c zza prze-

pierzenia.
– Spali³ siê kto niezaasekurowany?
– Umar³ kto panu prezesowi?
– Ukradli mo¿e te œliczne rysaki amerykañskie?
– Nie mów pan g³upich rzeczy, panie Palman – rzek³ z powag¹.
– Ale co siê sta³o, panie prezesie? bo mnie siê ju¿ s³abo robi – b³aga³ Szteiman.
– No, zlecia³!...
– Kto zlecia³? Sk¹d? Gdzie? Kiedy? – lecia³y strwo¿one zapytania.
– No, zlecia³ z pierwszego piêtra klucz i wybi³ sobie zêbów... Ha, ha, ha! – œmia³ siê ser-

decznie.
– Co za witz, jaki witz! – wo³ali, zanosz¹c siê od œmiechu, chocia¿ s³yszeli ten g³upi dow-

cip po dziesiêæ razy na sezon.
– B³azen! – mrukn¹³ Stach Wilczek.
– Mo¿e sobie pozwoliæ, staæ go i na to! – odpowiedzia³ szeptem Blumenfeld.
Grosglik poszed³ do swojego gabinetu, po³o¿onego za kantorem od podwórza.
Pokój umeblowany by³ z wielkim przepychem.
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Czerwone obicie œcian ze z³otymi lamperiami harmonizowa³o z mahoniowymi meblami
suto ozdobionymi br¹zami.

Wielkie weneckie okno, przys³oniête ciê¿kimi draperiami, wychodzi³o na d³ugie podwó-
rze, otoczone olbrzymimi oficynami i zamkniête czteropiêtrowym gmachem fabrycznym.

Grosglik patrzy³ chwilê na transmisje przerzucone z jednej strony podwórza na drug¹ i bie-
gn¹ce nieustannie i na d³ug¹ liniê kobiet i mê¿czyzn t³ocz¹cych siê do jednych z drzwi z wiel-
kimi tobo³ami we³nianych chustek na plecach. Byli to tkacze, którzy brali przêdzê z fabryki
i tkali chustki u siebie, na rêcznych warsztatach.

Potem otworzy³ wielk¹ kasê wmurowan¹ w œcianê, przejrza³ jej zawartoœæ, wydoby³ pliki
papierów na biurko pod okno, które przys³oni³ ¿ó³tawym ekranem, usiad³ i zadzwoni³.

Natychmiast zjawi³ siê prokurent firmy z tek¹ pe³n¹ papierów.
– Có¿ s³ychaæ, panie Szteiman?
– Prawie nic. Pali³ siê w nocy A. Weber.
– Znane. Có¿ wiêcej? – zapytywa³ przegl¹daj¹c kolejno i bardzo uwa¿nie papiery.
– Przepraszam pana prezesa, ale ju¿ nie wiem nic wiêcej – t³umaczy³ siê pokornie.
– Ma³o pan wiesz – mrukn¹³ bankier odsuwaj¹c papiery i naciskaj¹c guzik elektryczny dwa

razy.
Zjawi³ siê drugi urzêdnik, g³ówny inkasent.
– Có¿ nowego, panie Szulc?
– Zabili dwóch robotników na Ba³utach, jeden mia³ przeciêty ca³y brzuch.
– Co mi to szkodzi, tego towaru nigdy nie braknie. Co wiêcej?
– Mówili rano, ¿e Pinkus Meyersohn chwiaæ siê zaczyna.
– Jemu siê chce po³o¿yæ na dwadzieœcia piêæ procent. Przynieœ pan jego conto.
Szulc spiesznie przyniós³.
Bankier przejrza³ uwa¿nie i szepn¹³ ze œmiechem:
– Niech siê k³adzie zdrów, nam to nie zaszkodzi. Ja od pó³ roku czu³em, ¿e on siê mêczy,

¿e on ma ochotê usi¹œæ.
– Prawda, sam s³ysza³em, jak pan prezes mówi³ do Szteimana.
– Ja mam nos, ja zawsze mówiê, ¿e lepiej siê raz dobrze wyczesaæ ni¿ dwadzieœcia razy

podrapaæ. Ha, ha, ha! – rozeœmia³ siê weso³o, tak mu siê podoba³ w³asny koncept.
– Có¿ wiêcej?
– Nic, mnie siê tylko zdaje, ¿e pan prezes trochê Ÿle wygl¹da dzisiaj.
– Pan jesteœ taki g³upi, ¿e ja panu muszê zmniejszyæ pensjê! – zawo³a³ zirytowany i zaraz

po wyjœciu Szulca ogl¹da³ twarz bardzo szczegó³owo w lustrze, obszczypywa³ delikatnie
pulchne policzki i d³ugo przygl¹da³ siê jêzykowi.

– NiewyraŸny, muszê siê poradziæ doktora – myœla³ dzwoni¹c trzy razy.
Wszed³ Blumenfeld z paczk¹ korespondencji i rachunków.
– Co s³ychaæ w szerokim œwiecie, panie Blumenfeld?
– Wiktor Hugo umar³ wczoraj – rzek³ nieœmia³o muzyk i zacz¹³ odczytywaæ g³oœno jakieœ

sprawozdanie.
– Du¿o zostawi³? – zapyta³ bankier w przerwie, ogl¹daj¹c sobie paznokcie.
– Szeœæ milionów franków.
– £adny grosz. W czym?
– W trzyprocentowej rencie francuskiej i w Suezach.
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– Doskona³y papier. W czym robi³?
– W literaturze, bo...
– Co? W literaturze?... – zapyta³ zdziwiony, podnosz¹c oczy na niego i g³adz¹c faworyty.
– Tak, bo to by³ wielki poeta, wielki pisarz.
– Niemiec?
– Francuz.
– Prawda, ja zapomnia³em, przecie to jego ta powieœæ Ogniem i mieczem. Mnie Mery ³adne

kawa³ki z niej czyta³a.
Blumenfeld nie przeczy³, przeczyta³ listy, wynotowa³ odpowiedzi, pozbiera³ papiery

i chcia³ odchodziæ, ale bankier zatrzyma³ go skinieniem.
– Pan podobno gra na fortepianie, panie Blumenfeld?
– Skoñczy³em konserwatorium w Lipsku i klasê fortepianow¹ u Leszetyckiego w Wiedniu.
– Bardzo mi przyjemnie. Ja bardzo lubiê muzykê, a szczególniej te œliczne kawa³ki, jakie

œpiewa³a Patti w Pary¿u. Dobrze pamiêtam, o... – i zacz¹³ nuciæ dyskretnie jak¹œ uliczn¹ ariet-
kê operetkow¹. – Ja mam dobre ucho, nieprawda?

– Istotnie zadziwiaj¹ce – odpowiedzia³ Blumenfeld, przypatruj¹c siê olbrzymim, sinawym
uszom bankiera.

– Mnie przysz³a myœl, ¿ebyœ pan dawa³ lekcje mojej Mery. Ona dobrze gra i to nie bêd¹
lekcje, bo pan usi¹dzie sobie przy niej i bêdzie tylko patrzeæ, ¿eby siê nie omyli³a. Co pan
bierzesz za godzinê?

– Dajê teraz lekcje u Müllerów, p³aci mi trzy ruble.
– Trzy ruble! Ale pan chodzisz na koniec miasta, siedzisz pan w cha³upie, no, i rozma-

wiasz pan z Müllerem, a to cham; co to za przyjemnoœæ mieæ do czynienia z takimi ludŸmi.
A u mnie pan bêdziesz siedzia³ w pa³acu.

– I tam w pa³acu tak¿e – szepn¹³ od niechcenia Blumenfeld.
– Mniejsza z tym, zgodzimy siê, bo jak Bóg Kubie, tak Kuba Bóg – zakoñczy³.
– Kiedy mam przyjœæ?
– PrzyjdŸ pan dzisiaj po po³udniu.
– Dobrze, panie prezesie.
– Poproœ pan do mnie Szteimana.
– Dobrze, panie prezesie.
Szteiman przyszed³ zaraz i z niepokojem czeka³ rozkazów.
Grosglik wsadzi³ rêce w kieszenie, spacerowa³ po pokoju, g³adzi³ d³ugo bokobrody i do-

piero w koñcu rzek³ uroczyœcie:
– Ja chcia³em panu powiedzieæ, ¿e mnie denerwuje ten ci¹g³y brzêk szklanek w kantorze

i to ci¹g³e syczenie gazu.
– Panie prezesie, przychodzimy tak wczeœnie, ¿e wszyscy œniadania jadaj¹ w kantorze.
– Na gazie gotuj¹ herbatê. Kto gaz p³aci? Ja p³acê. Ja p³acê gaz na to, ¿ebyœcie, panowie,

mogli ca³y dzieñ piæ herbatê! Gdzie tu jest sens! Od dzisiaj bêdziecie, panowie, p³acili.
– I pan prezes pija przecie¿...
– Pijam, nawet zaraz siê napijê. Antoni, daj mi herbaty – zawo³a³ g³oœno do przedpokoju,

z którego by³o wyjœcie do bramy. – Mam myœl. Pijecie herbatê, pijcie i p³aæcie za gaz, na tyle
ludzi to niedrogo wyjdzie, a mnie dawajcie herbatê w procencie, bo przecie¿ urz¹dzenia ga-
zowe s¹ moje, w moim kantorze i pijacie w godzinach zajêcia.
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– Dobrze, powiem kolegom.
– Ja to robiê dla panów dobra, no bo teraz to oni siê wstydz¹ piæ herbatê, ich gryzie su-

mienie, ¿e to na moim gazie, a jak ka¿dy zap³aci gaz, to on bêdzie œmia³y, on bêdzie mi móg³
patrzeæ prosto w oczy. To jest bardzo moralne, panie Szteiman, bardzo.

– Mia³em jeszcze proœbê do pana prezesa w imieniu kolegów.
– Mów pan, ale prêdko, mam ma³o czasu.
– Pan prezes obieca³ daæ gratyfikacjê przy zamkniêciu pó³rocza.
– A bilans jak stoi?
– Robi¹ go w godzinach pozabiurowych, bêdzie na czas z pewnoœci¹.
– Panie Szteiman – rzek³ poufale bankier, wstaj¹c. – Usi¹dŸ pan trochê, pan jesteœ zmê-

czony.
– Dziêkujê panu prezesowi, muszê zaraz iœæ, bo mam du¿o roboty.
– Robota nie gêœ, ona siê nie wytopi. Si¹dŸ pan, ja panu co powiem. Czy oni bardzo cze-

kaj¹ na gratyfikacjê?
– Zas³u¿yli na ni¹ uczciwie.
– To ja wiem, pan mi tego nie potrzebujesz powiadaæ.
– Przepraszam pana prezesa, bardzo przepraszam – szepta³ uni¿aj¹c siê w pokorze i onie-

œmieleniu.
– Pogadamy po przyjacielsku. Co ja móg³bym im daæ?
– To ju¿ pan prezes sam zadecyduje.
– Wiêc przypuœæmy, ¿e da³bym im tysi¹c rubli, wiêcej nie móg³bym, rok zamkniemy

z grub¹ strat¹, ja to czujê.
– Mamy dotychczas zdwojony obrót w porównaniu do roku zesz³ego.
– Cicho pan b¹dŸ, ja mówiê, ¿e ze strat¹, to inaczej byæ nie mo¿e. Wiêc weŸmy tê okr¹g³¹

cyfrê tysi¹c rubli. Ile mamy ludzi w kantorze?
– Piêtnastu jest nas razem.
– Ile w filii?
– Piêciu.
– To razem dwadzieœcia osób. Co ka¿dy mo¿e dostaæ z tych pieniêdzy? Jakieœ trzydzieœci

do piêædziesiêciu rubli, bo trzeba odtr¹ciæ procent na kary. Teraz ja siê pana zapytam, co mo¿e
komu przyjœæ z takiej marnej sumy? Co ona mo¿e komu pomóc?

– Przy takich ma³ych p³acach jak u nas to i te kilkadziesi¹t rubli bêd¹ bardzo wielk¹ po-
moc¹.

– G³upi pan jesteœ i Ÿle pan liczysz! – zawo³a³ z gniewem i zacz¹³ prêdko chodziæ po po-
koju.

– My pieni¹dze rzucimy w b³oto, panie Szteiman, jak my je rozdamy. Ja panu zaraz po-
wiem, co siê z nich zrobi. Pan swoje ulokuje w loterii, bo pan grasz, ja wiem o tym. Perlman
kupi sobie nowy garnitur, ¿eby siê spodobaæ weberkom. Blumenfeld kupi sobie ró¿ne g³upie
kawa³ki muzyczne. Kugelman sprawi ¿onie wiosenny kapelusz. Szulc pójdzie do szansoni-
stek. Wilczek, o, ten jeden nie zmarnuje, on komu po¿yczy na dobry procent. A reszta! Wszy-
scy strac¹ co do jednego grosza. I ja mam dawaæ swoje pieni¹dze na zmarnowanie, ja tego
zrobiæ nie mogê jako dobry obiwatel! – zawo³a³, uderzaj¹c siê w piersi.

Szteiman uœmiechn¹³ siê ironicznie.
Bankier spostrzeg³ to, usiad³ przy biurku i zawo³a³:
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– No, zreszt¹, co to d³ugo gadaæ, nie chcê daæ i nie dam, a za te pieni¹dze kupiê sobie
³adny garnitur do sto³owego pokoju. Panowie bêdziecie mieli tê przyjemnoœæ mówiæ na mie-
œcie: „Pan Grosglik, nasz szef, ma sto³owy garnitur za tysi¹c rubli” – to dobrze robi! – zawo-
³a³, wybuchaj¹c drwi¹cym œmiechem.

Szteiman utkwi³ w nim blade, jakby wygryzione atramentem oczy o czerwonych obwód-
kach i d³ugo patrzy³, a¿ siê bankier poruszy³ niespokojnie, przeszed³ parê razy gabinet i po-
wiedzia³:

– No, dam gratyfikacjê, dam, niech wiedz¹, ¿e ja umiê oceniæ pracê.
Zacz¹³ prêdko przerzucaæ w kasie stosy papierów i wyci¹gn¹³ w koñcu paczkê po¿ó³k³ych

weksli i bacznie je przegl¹da³.
– Tu jest weksli na tysi¹c piêæset rubli, proszê pana.
– Firmy Wasserman i Spó³ka, to ony akurat warte s¹ ca³y grosz – mówi³ Szteiman ogl¹da-

j¹c weksle.
– Nic nie wiadomo. Pan wiesz, ¿e firma jest w likwidacji, ¿e oni mog¹ jeszcze siê pod-

nieœæ i zap³ac¹ sto za sto.
– ¯eby oni chcieli zap³aciæ piêæ za sto, ale nie zap³ac¹ ani grosza.
– Masz pan weksle, ja panu ¿yczê, ¿ebyœ pan wycisn¹³ z nich sto piêædziesi¹t za sto, sce-

dujê je zaraz na pana.
– Dziêkujê panu prezesowi – szepn¹³ smutnie i cofn¹³ siê do wyjœcia.
– Zabierz¿e pan swoje weksle.
– Papieru nie brakuje w kantorze.
Zabra³ jednak weksle i wyszed³.
Bankier wzi¹³ siê do roboty i przede wszystkim w ksi¹¿ce trzymanej w kasie przekreœli³

tytu³ „gratyfikacja” i wpisa³ u do³u cyfrê 1500 rs. jako wyp³acon¹.
Uœmiecha³ siê po tej operacji d³ugo i z luboœci¹ g³adzi³ faworyty.
Wsun¹³ siê wkrótce do gabinetu bardzo elegancki ¯ydek, wysoki, szczup³y, w z³otych bi-

noklach na garbatym nosie, z bródk¹ rudaw¹ w ostry klin przyciêt¹, z w³osami krêc¹cymi siê
jak we³na i przedzielonymi przez ca³¹ g³owê; z niespokojnymi, biegaj¹cymi ustawicznie
z przedmiotu na przedmiot oczami oliwkowymi; wywiniête mocno wargi popêkane i sinawe
obciera³ ustawicznie jêzykiem i wykrzywia³ lekcewa¿¹co.

By³ to Klein, kuzyn bliski bankiera i powiernik zaufany.
Wszed³ tak cicho, ¿e bankier nie us³ysza³, obieg³ pokój oczami, rêkawiczki rzuci³ na fotel,

kapelusz na krzes³o, a sam usiad³ niedbale na otomanie.
– Jak siê masz, stary? – mrukn¹³ zapalaj¹c papierosa.
– Ja siê mam dobrze, ale ty mnie, Bronek, przestraszy³eœ, kto tak wchodzi po cichu!
– Nic nie zaszkodzi!
– Co s³ychaæ?
– Du¿o s³ychaæ, bardzo wiele s³ychaæ. Fiszbin ju¿ dzisiaj skoñczy³.
– Niech mu bêdzie na zdrowie! Co to by³ Fiszbin! To by³ muzykant, co gra³ na dziesiêciu

instrumentach – g³ow¹, ³okciami, kolanami, rêkami i nogami! Co to za interes? jeden da³
dziesi¹tkê i zarobiæ, a drugi wyrzuci³ go za drzwi!

– Mówi¹, ¿e w tym tygodniu potrzebuje siê spaliæ Goldberg – szepn¹³ cicho.
– Takie nieszczêœcie nie zaszkodzi i najbogatszemu.
– Có¿ s³ychaæ z Motlem?
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– Ty o nim nie wspominaj, to ³ajdak, to z³odziej, plajciarz, chce p³aciæ trzydzieœci procent!
– I on potrzebuje ¿yæ!
– Ty g³upi jesteœ, Bronek, ty siê nie œmiej, kiedy ja tracê ze trzy tysi¹ce rubli.
– Akurat mu tyle potrzeba, ¿eby siê o¿eniæ, ha, ha, ha!
Zacz¹³ siê œmiaæ i spaceruj¹c po gabinecie, rzuca³ ciekawe spojrzenia do wnêtrza otwartej

kasy.
Grosglik podchwyci³ te spojrzenia, kasê zamkn¹³ i zawo³a³ ironicznie:
– Bronek, ty siê patrzysz na kasê, jakby ona by³a twoja narzeczona! Ja ci dajê s³owo, ¿e ty

siê z ni¹ nie o¿enisz, ty j¹ nawet nie poca³ujesz, ha, ha, ha!
Rozeœmia³ siê serdecznie z miny Kleina, który usiad³ obok niego i zacz¹³ mu po cichu coœ

opowiadaæ.
Grosglik d³ugo s³ucha³ i w koñcu rzek³:
– Wiedzia³em ju¿ o tym. Muszê siê z Weltem rozmówiæ. Panie Blumenfeld, proszê zatele-

fonowaæ do pana Moryca Welt, ¿e ja go proszê do siebie, ¿e jest bardzo wa¿ny interes! –
zawo³a³ przez drzwi do kantoru.

– Bronek, o tym sza! My zjemy Borowieckiego, nim siê ugotuje!
– Ja ci mówiê, ¿e wy go nie zjecie, on ma za sob¹...
Nie dokoñczy³, bo wszed³ do gabinetu jeden z urzêdników. By³ tak pomieszany i zestra-

szony, ¿e bankier zerwa³ siê z krzes³a.
– Panie prezesie, panie prezesie, ten ³ajdak, co on zrobi³, ten ga³gan Tuszyñski, ten!
– Co zrobi³? Mów pan ciszej, tutaj nie bó¿nica!
– On wczoraj zainkasowa³ czterysta rubli i uciek³. By³em w jego mieszkaniu, nie ma nic,

zabra³ rzeczy i w nocy pojecha³! Pojecha³ do Ameryki.
– Aresztowaæ go, okuæ w kajdany, wsadziæ do krymina³u, wys³aæ na Sybir! – krzycza³ ban-

kier gro¿¹c piêœciami.
– Ja to chcia³em zrobiæ, chcia³em ju¿ depeszowaæ, chcia³em daæ znaæ policji, ale ¿e to

wszystko bêdzie kosztowaæ, to potrzebowa³em upowa¿nienia od pana prezesa.
– Niech kosztuje, niech ja stracê ca³y maj¹tek, a tego z³odzieja z³apaæ, niech on zgnije

w kryminale za moje czterysta rubli!
– To mo¿e zaraz pan prezes ka¿e otworzyæ conto na tê sprawê.
– Co to bêdzie kosztowaæ? – zapyta³ ju¿ spokojnie.
– Ja nie wiem, ale zawsze kilkadziesi¹t rubli kosztowaæ musi!
– Co, co? Ja mam jeszcze dok³adaæ do tego z³odzieja. A niech on zdechnie! Kto go wys³a³

za inkasem? – zapyta³ po chwili.
– Ja, ale pan prezes upowa¿ni³ mnie do tego – t³umaczy³ siê nieœmia³o.
– Pan go wys³a³eœ – to pan odpowiadasz. Ja nic s³uchaæ nie chcê. Moje czterysta rubli nie

mog¹ przepaœæ, pan odpowiadasz.
– Panie prezesie, ja jestem biedny cz³owiek, ja nie jestem nic winien, ja pracujê uczciwie

u pana prezesa ju¿ dwadzieœcia lat, ja mam oœmioro dzieci! Pan prezes mnie upowa¿ni³ do
wysy³ania tego ga³gana po pieni¹dze – jêcza³ i b³agalnymi spojrzeniami w³óczy³ siê u nóg
bankiera.

– Pan odpowiadasz za kasê, pan powinieneœ znaæ ludzi, ja raz jeszcze mówiê: pieni¹dze
musz¹ byæ. Mo¿esz pan sobie iœæ! – zawo³a³ groŸnie, odwróci³ siê do niego plecami i dopija³
herbatê.
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Urzêdnik posta³ chwilê, wpatrzony os³upia³ymi oczyma w szerokie plecy bankiera i w smu-
gê dymu, jaki siê wznosi³ z cygara, le¿¹cego na kancie biurka, westchn¹³ ciê¿ko i wyszed³.

– On myœli, ¿e ja taki g³upi, podzieli³ siê z Tuszyñskim, stare kawa³y.
– Pan Welt! – zameldowa³ woŸny.
– Proœ, proœ! Bronek, idŸ za tym ba³wanem i powiedz, ¿e je¿eli pieni¹dze nie znajd¹ siê

zaraz, to ja go wsadzê do krymina³u. Panie Welt, proszê do mnie! – zawo³a³ ujrzawszy Mory-
ca rozmawiaj¹cego z Wilczkiem w kantorze.

Moryc przywita³ siê, przejrza³ twarz bankiera i rzuci³ krótko:
– Pan prezes telefonowa³ po mnie, a ja równie¿ siê tutaj wybiera³em.
– Interes, co? to za³atwimy go prêdko, bo ja mam z panem pogadaæ w pewnej bardzo de-

likatnej sprawie.
– Interes taki: Adler et Comp. potrzebuje wielkiej partii we³ny, zwrócili siê do mnie o to.

Ja we³nê mam, ale potrzebujê na ni¹ pieniêdzy.
– Dam panu pieniêdzy, zrobimy do spó³ki, dobrze?
– Ano jak zwykle, zarobimy na tym piêtnaœcie procent.
– Ile panu potrzeba?
– Trzydzieœci tysiêcy marek, na Lipsk.
– Dobrze, wyœlê panu telegraficznie. Kiedy pan pojedzie?
– Dzisiaj w nocy, za tydzieñ bêdê z powrotem.
– Interes za³atwiony! – zawo³a³ weso³o bankier, odsun¹³ siê nieco od biurka, zapali³ cygaro i d³u-

go przypatrywa³ siê Weltowi, który gryz³ ga³kê laski, poprawia³ binokle i równie¿ patrzy³ badawczo.
– Jak¿e bawe³na posz³a? – zapyta³ pierwszy Grosglik.
– Sprzedaliœmy po³owê.
– Wiem, wiem, zarobiliœcie podobno siedmdziesi¹t piêæ procent, a có¿ z reszt¹?
– Resztê sami przerobimy.
– Fabryka roœnie?
– Za miesi¹c bêdzie pod dachem, za trzy umontuj¹ maszyny, a w paŸdzierniku puszczamy

w ruch.
– Lubiê taki poœpiech, to po ³ódzku, œlicznie! – doda³ ciszej i uœmiecha³ siê dyskretnie. –

Borowiecki to m¹dry cz³owiek, ale...
Zawaha³ siê, uœmiechn¹³ ironicznie i zakry³ twarz k³êbem dymu.
– Ale?... – podchwyci³ Moryc ciekawie.
– Ale on lubi za bardzo romanse z mê¿atkami, to nie wypada na fabrykanta.
– To mu nic nie przeszkadza, a przy tym o¿eni siê nied³ugo, bo ma ju¿ narzeczon¹.
– Narzeczona to nie weksel, to zwyczajny rewers, który mo¿na nie zap³aciæ w terminie, za

to nie og³osz¹ bankructwa. Ja bardzo lubiê Borowieckiego, ja go tak lubiê, ¿e gdyby on by³
nasz, to ja da³bym mu moj¹ Mery, ale...

– Ale... – podchwyci³ znowu Moryc, bo bankier zrobi³ d³ug¹ przerwê.
– Ale ja mu muszê zrobiæ przykroœæ, co mnie jest tak nieprzyjemne, tak bardzo nieprzy-

jemne, ¿e muszê pana prosiæ, abyœ mnie przed nim wyt³umaczy³.
– Có¿ takiego? – zapyta³ Welt niespokojnie.
– Ja mu musia³em cofn¹æ kredyt – szepn¹³ bankier z bolesn¹ min¹ i udawa³ szczerze zmar-

twionego, mlaska³ ustami, gryz³ cygaro, wzdycha³, a obserwowa³ Moryca, który na pró¿no
usi³owa³ wsadziæ binokle i zapanowaæ nad sob¹.
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Wiadomoœæ ta zrobi³a na nim piorunuj¹ce wra¿enie, uspokoi³ siê jednak szybko, pog³adzi³
brodê i sucho zawo³a³:

– Znajdziemy kredyt gdzie indziej.
– Ja wiem, ¿e znajdziecie, i dlatego mnie jest bardzo przykro, ¿e z wami nie bêdê móg³

robiæ interesów.
– Dlaczego? – zapyta³ prosto Moryc, bo twarz bankiera i jego s³owa nie domówione za-

niepokoi³y go silnie.
– Nie mogê, tak mam kapita³y poanga¿owane, ¿e nie mogê, a przy tym ja siê muszê liczyæ

ze wszystkim... ja nie mogê siê nara¿aæ... na straty... na przykroœci... – t³umaczy³ siê niejasno,
urywa³, krêci³, a chcia³, aby Moryc pierwszy zapyta³ go otwarcie.

Ale Moryc milcza³, przeczuwa³, ¿e w tym cofniêciu kredytu musi byæ jakiœ nacisk ubocz-
ny na Grosglika, pytaæ siê nie chcia³, aby mu nie daæ poznaæ, jak bardzo go to obchodzi.

Grosglik zacz¹³ spacerowaæ po gabinecie i mówi³ nieco przyciszonym, przyjacielskim g³o-
sem:

– Bo tak mówi¹c pomiêdzy nami, po przyjacielsku, panie Maurycy, po co panu spó³ki
z Borowieckim? Czy pan nie mo¿esz sam otworzyæ fabryki?

– Nie mam pieniêdzy! – rzuci³ krótko i s³ucha³ uwa¿nie.
– To nie przyczyna, bo pieni¹dze maj¹ ludzie, a pan masz wielkie zaufanie i wielkie zdol-

noœci. Dlaczego ja z panem robiê interesy? Dlaczego na jedno s³owo dajê panu teraz trzy-
dzieœci tysiêcy marek? bo ja pana znam dobrze i wiem, ¿e na tej ufnoœci zarobiê z dziesiêæ
procent.

– Siedem i pó³! – poprawi³ Moryc skwapliwie.
– Mówiê tylko dla przyk³adu. Ka¿dy z panem zechce robiæ interes i pan mo¿esz prêdko

stan¹æ na mur, wiêc po co panu ryzykowaæ z Borowieckim? On jest m¹dry, bardzo m¹dry
kolorysta, ale on nie jest macher. Po co on gada po £odzi, ¿e trzeba uszlachetniæ i podnieœæ
produkcjê ³ódzk¹! To jest bardzo niem¹dre gadanie! Co to jest uszlachetniæ produkcjê? Co to
jest „czas koñczyæ z tandet¹ ³ódzk¹!” – to jego w³asne s³owa, bardzo g³upie s³owa! – zawo³a³
mocniej ze z³oœci¹. – ¯eby on myœla³, jak taniej produkowaæ, gdzie nowe rynki otworzyæ dla
zbytu, jak podnieœæ stopê procentow¹, to by³oby m¹dre, ale jemu siê chce reformowaæ prze-
mys³ ³ódzki! On go nie zreformuje, a mo¿e ³atwo kark skrêciæ. ¯eby to nie szkodzi³o niko-
mu, nikt by i s³owa nie powiedzia³. Chcesz ryzykowaæ – ryzykuj! W³azisz na dach – z³am
sobie z¹b. Po co jemu fabryka!

– Knoll chcia³ mu daæ dwadzieœcia tysiêcy, a to œliczny grosz, ja tyle mo¿e nie zarabiam.
Nie chcia³, jemu siê chce fabryki, jemu siê chce „uszlachetniaæ produkcjê”, jemu siê chce
psuæ interesy Szai, Zukerowi, Knollowi, ca³ej bawe³nie ³ódzkiej. A wiesz pan dlaczego? ¯eby
Polacy mogli powiedzieæ: „Wy robicie tandetê, szachrujecie, wyzyskujecie robotników, a Bo-
rowiecki, a my prowadzimy interes porz¹dnie, uczciwie, solidnie!”

– Prezes daleko widzi! – szepn¹³ Moryc ironicznie.
– Pan siê nie œmiej, ale ja bardzo daleko widzê. Jak Kurowski zak³ada³ fabrykê, przeczu³em,

co z tego bêdzie, i mówi³em Glancmanowi: „Za³ó¿ tak¹ sam¹, za³ó¿ zaraz, bo on ciê zje” – nie
s³ucha³ mnie i dzisiaj co? Straci³ wszystko i jest w kantorze Szai, bo Kurowski bierze tylko
swoich i tak stan¹³, ¿e z nim nie mo¿e byæ konkurencji, a za rok, ile zechce braæ, tyle bêdzie
bra³ za swoje farby. Ale to nie o to idzie, idzie o to, ¿e jak siê jednemu Polakowi uda, to zaraz
ca³¹ kup¹ przychodz¹ inni. Pan myœlisz, ¿e Trawiñski nie robi konkurencji Blachmanowi i Kes-
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slerowi, co? On im psuje interesy. Sam nie zarabia nic, dok³ada co rok, ale psuje wszystkim, bo
zni¿a cenê za towar i podnosi p³ace majstrów i robotników! On siê bawi w filantropiê, za któr¹
inni drogo p³ac¹; wczoraj u Kesslerów ca³a przêdzalnia stanê³a. Dlaczego? Dlatego, ¿e majstro-
wie i robotnicy powiedzieli, ¿e robiæ dot¹d nie bêd¹, dopóki im nie zap³ac¹ tak, jak w fabryce
Trawiñskiego p³ac¹! £adne po³o¿enie dla fabryki, która jest tak skrêpowana terminowymi ob-
stalunkami, ¿e na wszystko zgodziæ siê musia³a! Jak Kessler bêdzie mia³ w tym roku o dziesiêæ
procent mniej, to musi podziêkowaæ za to Trawiñskiemu! Tfy, to jest ju¿ nie tylko œwiñstwo,
ale to jest sto razy g³upie! A teraz powstaje Borowiecki i tak¿e obiecuje „uszlachetniæ produk-
cjê”, ha, ha, ha! mnie siê bardzo chce œmiaæ. Jak Borowieckiemu pójdzie, to za dwa lata za³o¿y
znowu jaki Sosnowski interes do „uszlachetnienia”, za cztery lata bêdzie ich oœmiu uszlachet-
nia³o i psu³o ceny, a za dziesiêæ to ca³a £ódŸ bêdzie ich!

Moryc zacz¹³ siê œmiaæ z przera¿enia bankiera.
– To nie jest œmiech, moje przypuszczenia to nie jest ten wiatr, ja ich znam dobrze, ja

wiem, ¿e z nimi nie wytrzymamy konkurencji, bo oni bêd¹ mieli za sob¹ ca³y kraj. Dlatego
trzeba Borowieckiego zjeœæ, trzeba wszystkim zrozumieæ to po³o¿enie i iœæ rêka w rêkê, soli-
darnie!

– A Niemcy? – zapyta³ krótko Moryc poprawiaj¹c binokli.
– Z tym siê nie ma co liczyæ, ich i tak prêdzej czy póŸniej diabli st¹d wezm¹, ale my zo-

stajemy! o nas tu idzie! Pan mnie rozumie, panie Moryc?
– Rozumiem, ale jeœli mój kapita³ da mi wiêcej procentów u Borowieckiego, to ja idê

z nim – szepn¹³ cicho, gryz¹c laskê.
– To jest po kupiecku powiedziane, ale ja panu z góry rêczê, ¿e ten kapita³ nie da nic i ¿e

pan mo¿e straciæ wszystko.
– Zobaczymy!
– Ja panu dobrze ¿yczê, powiedzia³em to, co myœlê, co myœli ca³a nasza £ódŸ. Pan sam

powiedz, po co im fabryki! Nie mog¹ oni siedzieæ na wsi, trzymaæ wyœcigowe konie, jeŸdziæ
za granicê, polowaæ, romansowaæ z cudzymi ¿onami, robiæ politykê i wielki szyk po œwiecie!
Im siê zachcia³o fabryk i „uszlachetniania produkcji”, im siê zdaje, ¿e to angielski koñ, co
jemu mo¿na daæ prost¹ chamsk¹ koby³ê za ¿onê, a ona zaraz urodzi samego lorda! – wo³a³
z politowaniem i zgroz¹.

– ¯eby oni mogli siedzieæ na wsi i bawiæ siê, to by z pewnoœci¹ nie by³o w £odzi ani jed-
nego Polaka.

– Niech przychodz¹! jest tyle miejsc... stró¿ów, woŸnych, stangretów, oni takie rzeczy do-
brze robi¹, oni s¹ do tego specjaliœci, ale po co im siê braæ do nie swoich rzeczy, dlaczego
oni nam maj¹ psuæ interesy?

– Do widzenia, dziêkujê prezesowi za zwrócenie uwagi.
– Ja myœlê panie Maurycy, bo te wszystkie nasze to bid³o, parchy, oni tylko patrz¹, ¿eby

dzisiaj zrobiæ geszeft, a w sobotê zjeœæ dobr¹ kolacjê i wyspaæ siê pod pierzyn¹! Co pan zro-
bisz?

– Zobaczê. Wiêc Borowiecki nie ma ani grosza kredytu u pana?
– Ja nie mog³em straciæ wszystkich naszych fabrykantów dla niego!
– Zmowa! – szepn¹³ bezwiednie Moryc.
– Jaka zmowa? co pan gadasz, to tylko obrona! ¯eby to by³ i kto inny, nie Borowiecki, to

by siê jego przydepta³o nieznacznie i zdech³by prêdko, ale pan wiesz, jak on podpar³ Buchol-
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ca, pan wiesz, co to jest za kolorysta! no i to pan wiesz, ¿e w niego wierz¹, ¿e on ma stosun-
ki, ¿e on jest znany na rynkach.

– To wszystko prawda, ale jemu mo¿e pójœæ! – zakoñczy³ Moryc i wyszed³.
W kantorze poszed³ za przepierzenie do Stacha.
– Panie Wilczek, stary Grünspan chce z panem pomówiæ choæby zaraz.
– Móg³bym panu powiedzieæ, o czym chce mówiæ ze mn¹. Mo¿e mu pan powiedzieæ, ¿e

mnie siê nie spieszy ze sprzedaniem placu, bo zak³adam gospodarstwo.
– Jak pan chce! – rzuci³ mu Moryc wychodz¹c.
– Zmowa! – myœla³ id¹c Piotrkowsk¹.
By³ tak zamyœlony, ¿e nie spostrzeg³ Zygmunta Grünspana, który kiwa³ na niego z powo-

zu i przyzywa³ do siebie.
– Moryc, czy ty ju¿ nie poznajesz znajomych! – zawo³a³ Zygmunt przystêpuj¹c do niego.
– Jak siê masz i do widzenia, bo czasu nie mam.
– Chcia³em ci tylko powiedzieæ, ¿ebyœ przyszed³ w niedzielê, bo Mela przyje¿d¿a.
– Czy ona jeszcze siedzi we Florencji?
– Z Ró¿¹, to dwie wariatki. Rózie siê nie chcia³o pisaæ do Szai, to ona ca³y list telegrafo-

wa³a, ca³y list, ze dwieœcie wierszy!
– Musz¹ siê tam dobrze bawiæ?
– Ró¿a siê nudzi, a w Meli zakocha³ siê jakiœ w³oski ksi¹¿ê i ma za ni¹ przyjechaæ do

£odzi.
– Po co?
– Chce siê z ni¹ ¿eniæ. Tak pisa³a Ró¿a.
– G³upstwo.
– Autentyczny ksi¹¿ê! – wykrzykn¹³ Zygmunt rozpinaj¹c mundur.
– Tak¹ firmê mo¿esz sobie kupiæ w ka¿dym hotelu w³oskim.
Rozstali siê, Morycowi spieszy³o siê bardzo.
Szed³ do fabryki, jak to robi³ codziennie, bo lubi³ patrzyæ, jak mu w oczach wzrasta³y mury,

ale dzisiaj szed³ wolno, s³owa Grosglika obci¹¿y³y go, rozmyœla³ nad nimi, pomimo ¿e horo-
skopy bankiera wyda³y mu siê przesadzonymi, niemo¿ebnymi prawie do urzeczywistnienia.

Spogl¹da³ na miasto, na d³ugie sznury domów, na setki kominów, co niby pnie sosen czer-
wieni³y siê w rozs³onecznionym upalnym powietrzu i wielkimi s³upami dymów bi³y w górê,
ws³uchiwa³ siê w gwar miasta, w przyg³uszony a nieustanny szum fabryk pracuj¹cych, w tur-
kot ciê¿kich platform pe³nych towarów, krzy¿uj¹cych siê we wszystkich kierunkach.

Rzuca³ badawcze spojrzenia na szyldy sklepów niezliczonych, na tablice domów, na tysi¹-
ce nazwisk powypisywanych na balkonach, œcianach i oknach domów.

„Motel Lipa, Chaskiel Cokolwiek, Ita Aronsohn, Józef Reinberg” itd., itd., same nazwiska
¿ydowskie, poprzetykane gdzieniegdzie nazwiskami niemieckimi.

– Sami nasi! – szepn¹³ jakby z pewn¹ ulg¹ i lekcewa¿¹cy uœmiech przewija³ mu siê po
ustach i bi³ z oczów, gdy spostrzeg³ polskie nazwisko na szyldziku jakiego szewca lub
œlusarza.

– Grosglik ma bzika! – myœla³ ogarniaj¹c spojrzeniem to morze domów, sklepów i fabryk
¿ydowskich. – On ma ³adny kawa³ek choroby – doda³ weso³o prawie i ju¿ nie myœla³ o jego
obawach spolszczenia £odzi, bo czu³ w tej chwili, patrz¹c na ¿ydowsk¹ potêgê miasta, ¿e jej
nic i nikt z³amaæ nie potrafi. – A szczególniej Polacy! – myœla³ oddaj¹c uk³on Koz³owskie-
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mu, który w jasnych jedwabiach, w ¿ó³tych lakierkach i z ga³k¹ laski przy lœni¹cym cylindrze,
który spycha³ na ty³ g³owy, spacerowa³ po drugiej stronie ulicy i zagl¹da³ w oczy przechodz¹-
cym kobietom.

Nie, ju¿ nie myœla³ o obawach bankiera, ale ta zmowa na Borowieckiego sk³opota³a go
mocno.

By³ zaanga¿owany w tym interesie, tylko z tej strony go obchodzi³a ich fabryka, bo czy
Karol straci, nic go to nie obchodzi³o, ale sam nie lubi³ nawet ryzykowaæ, a teraz czu³, ¿e
jeœli siê zmówili na niego, to go ogryz¹ do ostatniej kosteczki.

– To jest kein geszeft! – myœla³ i teraz dopiero zobaczy³ jasno przyczyny najrozmaitszych
przeszkód, jakie ich spotyka³y.

Zrozumia³, dlaczego przedsiêbiorca, który mia³ im prowadziæ roboty mularskie – cofn¹³
siê. Oni mu zabronili robiæ!

Kwestionowano im plany i zwlekano z ich zatwierdzeniem. Ich robota!
Komisja budowlana przerywa³a im robotê i zmusi³a do zgrubienia œcian. Ich denuncjacje!
Niemieckie nadreñskie firmy odmówi³y im kredytu na maszyny. To równie¿ oni zrobili!
A te wieœci fa³szywe, z³e, g³upie, jakie kr¹¿y³y o Borowieckim po £odzi, a które Ÿle mu-

sia³y oddzia³ywaæ na ich przysz³y kredyt. Któ¿ je rozpuszcza³? Ludzie Grosglika, Szai i Zu-
kera.

– To jest sto razy kein geszeft! Oni go zjedz¹! – myœla³ coraz posêpniej, ale wchodz¹c
w ulicê, na której by³a ich fabryka, zaczyna³ ju¿ pracowaæ nad sposobami wycofania siê z te-
go interesu.

Szuka³ przyzwoitych pozorów, bo zrywaæ zupe³nie z Borowieckim nie chcia³.
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XIX

Budynki po fabryce Meisnera, które Borowiecki kupi³ i przerabia³ dla swojej fabryki, sta³y
z boku Konstantynowskiej, na jednej z ma³ych uliczek; by³a to dzielnica ma³ych fabryczek
i samodzielnych warsztatów, teraz ju¿ obumar³a – zabita przez wielki przemys³.

Uliczki by³y krzywe, obstawione parterowymi domami o wielkich facjatach, nie brukowa-
ne, nêdzne i brudne.

Domy powykrzywia³y siê ze staroœci i powoli zapada³y w grz¹sk¹ ziemiê, jakby przygnia-
tane wielkoœci¹ gmachów fabryki Müllera i olbrzymimi kominami innych fabryk, które gê-
stym, kamiennym lasem chwia³y siê dooko³a.

Resztki trotuarów ci¹gnê³y siê obok obszarpanych domów, zagl¹da³y w niektórych g³êbiej
zapadniêtych do okien i tworzy³y szereg do³ów i wybojów, zasypanych œmieciami.

Na œrodku ulicy le¿a³y miejscami wielkie ka³u¿e nigdy nie wysychaj¹cego b³ota, nad któ-
rymi snu³y siê gromady dzieci, podobnych przez wynêdznienie i brud do wielkich stonóg
wylêg³ych w tych ruderach; gdzie zaœ nie by³o b³ota, tam le¿a³a gruba warstwa wêglowego
mia³u, który rozbijany ko³ami wozów, podnosi³ siê i czarnym tumanem wisia³ nad uliczkami,
oblepia³ domostwa i ¿ar³ nêdzn¹ zielonoœæ drzew anemicznych, pokrzywionych, które poskrê-
cane i naros³e guzami ga³êzie wychyla³y zza parkanów lub ci¹gnê³y siê przed domkami sze-
regiem po³amanych szkieletów.

Monotonny, suchy stukot warsztatów tkackich, trzês¹cych siê szarymi szkieletami za prze-
palonymi szybami okien, przepe³nia³ powietrze i ³¹czy³ siê z potê¿nym szumem fabryki
Müllera.

Moryc Welt przeszed³ szybko umieraj¹c¹ dzielnicê, bo go przejmowa³a wstrêtem nêdza
rozpadaj¹cych siê domów i denerwowa³ go ten suchotniczy stukot warsztatów i to ¿ycie têt-
ni¹ce tak s³abo, jakby ostatkami si³.

Lubi³ gwar potê¿nych maszyn; huk potwornych organizmów fabrycznych przenika³ go
s³odkim uczuciem si³y i zdrowia, a sam widok wielkich fabryk usposabia³ weso³o.

Uœmiechn¹³ siê bezwiednie do gmachów Müllera hucz¹cych robot¹, spojrza³ ¿yczliwie na
przêdzalniê Trawiñskiego stoj¹c¹ obok i d³ugo œlizga³ siê oczami po czerwonych, cichych
pawilonach fabryki starego Bauma, stoj¹cej naprzeciwko, której okna, zasnute kurzem i pa-
jêczyn¹, patrzy³y tak martwo jak umieraj¹ce oczy.

Za Trawiñskim, przedzielony tylko kilkoma pustymi placami, budowa³ Borowiecki, a ra-
czej przebudowywa³ star¹ meisnerowsk¹ fabrykê, któr¹ kupi³ za bezcen, bo kilkanaœcie lat
sta³a bezczynn¹.

Ca³y front obstawiony by³ rusztowaniami, bo nadbudowywano piêtro, rusztowania zakre-
œla³y równie¿ wielki czworobok dziedziñca, a spoza nich czerwieni³y siê wznoszone pawilo-
ny i migota³y sylwetki robotników.
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– Dzieñ dobry, panie Dawidzie – zawo³a³ Moryc spostrzeg³szy Halperna, który z paraso-
lem pod pach¹, z zadart¹ do góry g³ow¹ sta³ na œrodku podwórza i przypatrywa³ siê robocie.

– Dzieñ dobry! £adny kawa³ek fabryki nam przybêdzie! A jak siê to prêdko robi, to a¿
przyjemnoœæ patrzeæ. Ja jestem chory, mnie doktór powiedzia³: „Panie Halpern, pan siê lecz,
pan nic nie rób.” To ja siê leczê, ja nic nie robiê, tylko sobie chodzê po £odzi i patrzê, jak
ona mi roœnie, to jest najlepsze lekarstwo na moj¹ chorobê.

– Jest Borowiecki?
– W przêdzalni widzia³em go przed chwil¹.
Moryc wszed³ do niskiego budynku o powyginanych w d³ugie pryzmy dachach oszklonych,

przeznaczonego na przêdzalniê. Bardzo widne sale by³y literalnie zapchane czêœciami ma-
szyn, ceg³¹ do podmurówki fundamentów, zwojami papy do krycia dachów, ludŸmi i ha³a-
sem montowanych maszyn, których d³ugie szkielety, podobne do szkieletów
przedpotopowych jaszczurów, ci¹gnê³y siê w poprzek sal, pokryte kurzem; zapach œwie¿ego
wapna i ostry, gryz¹cy zapach asfaltu gotowanego i wylewanego w jednej z sal przesyca³ po-
wietrze.

– Moryc, przyœlij mi Jaskólskiego! – krzykn¹³ Maks Baum.
W niebieskiej bluzie, z fajk¹ w zêbach, zasmolony, sta³ wpoœród robotników ustawiaj¹cych

maszyny i robi³ razem z nimi.
Jaskólski, którego od pocz¹tku budowy przyj¹³ Borowiecki do rozmaitych zajêæ, nadbieg³

z poœpiechem.
– Hej, szlachcic, przys³aæ czterech têgich ludzi do windy, a prêdko! – krzykn¹³ Baum i da-

lej sk³ada³ z monterami maszynê, która mia³a byæ podniesiona przez windê i ustawiona na
podmurowaniu, i gdy mu coœ Moryc krzycza³ ze œrodka sali, nie mog¹c siê bli¿ej dostaæ, od-
krzykn¹³ mu krótko:

– Nie zawracaj mi g³owy, powiesz w niedzielê. Karol jest w podwórzu!
Karol by³ w podwórzu przy olbrzymich do³ach, w które zsypywano wapno zwo¿one i la-

sowano zaraz; tumany bia³ego wapiennego kurzu przys³ania³y bia³e sylwetki robotników
i kontury wozów i ludzi.

Borowiecki by³ prawie bia³y od py³u, zjawi³ siê na chwilê, przywita³ z Morycem i szepn¹³
mu do ucha:

– Wiesz, nie przys³ali farbiarek, wykrêcaj¹ siê brakiem gotowych.
– Nie chc¹ daæ na kredyt, có¿ teraz zrobimy?
– Pisa³em ju¿ do Anglii, bêdzie trochê póŸniej, trochê dro¿ej, ale bêdzie! Psiakrew, te

Szwaby! – zakl¹³ ze z³oœci¹.
Moryc Welt nic siê nie odezwa³, przygl¹da³ mu siê uwa¿nie, patrzy³ równie¿ uwa¿nie na

ca³¹ fabrykê, na robotników, na czêœæ maszyn stoj¹cych pod grubymi oponami130 na dziedziñ-
cu, pokrêci³ siê po wszystkich k¹tach, zajrza³ raz jeszcze do Maksa, do sk³adu cementu, gdzie
Jaskólski rezydowa³, przypatrywa³ siê wszystkiemu ze zdwojon¹ uwag¹ i coraz mniej mu siê
podoba³o.

– To ciasto, a nie wapno! – powiedzia³ przypatruj¹c siê murowaniu.
– Niech sobie inni muruj¹ na piasek, ja nie chcê, ¿eby mi siê na ³eb wszystko zwali³o –

odpowiedzia³ Borowiecki.
– Wczoraj oblicza³em, ¿e te sklepienia Moniera bêd¹ nas kosztowa³y o dwa tysi¹ce rubli

wiêcej ni¿ zwyczajne.
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– Ale warte s¹ co do wytrzyma³oœci o cztery tysi¹ce wiêcej. W razie wypadku ogieñ ich
nie przepali:

– Dlatego tylko je zaprowadzasz? – zapyta³ Moryc cicho, wsadzaj¹c binokle.
– I dlatego, ¿e jeœli siê spali, to przynajmniej jedno piêtro, a nie wszystko.
– Pi... czasem to nie jest takie... straszne.
Karol mu nic nie odpowiedzia³, bo odszed³ spiesznie, a Moryc pochodzi³ jeszcze po fa-

bryce i z irytacj¹ spostrzega³ wszêdzie, ¿e buduje siê porz¹dnie, ¿e buduje siê bardzo drogo.
Przegl¹da³ w kantorze listê p³ac robotników i zwróci³ uwagê prowadz¹cemu roboty na nie-

s³ychan¹, wed³ug niego, wysokoœæ p³ac, przyczepia³ siê do wielu rzeczy i wszystko znajdo-
wa³ za dobrym i za drogim.

– Wiem, co robiê – odpowiedzia³ mu Karol na uwagi.
– To bêdzie pa³ac, nie fabryka, dla nas zreszt¹ taki komfort za drogi!
– To nie jest komfort, to jest trwa³oœæ, która taniej kosztuje ni¿ tandeta. Zobacz u Blohma-

nów, postawili tanio i corocznie musz¹ poprawiaæ, bo chce im siê wszystko zwaliæ; nie cier-
piê ¿ydowszczyzny w niczym, wiesz o tym dobrze.

– Zobaczymy, co to da to polnische Wirtschaft131 – szepn¹³ Moryc z ironi¹.
– Przekonasz siê, a tymczasem b¹dŸ zdrów, Moryc, nie wyspa³eœ siê i nudzisz.
– Trzeba siê zabezpieczyæ! – pomyœla³ Welt wychodz¹c z fabryki.
Karol poszed³ na rusztowania ogl¹daæ robotê, biega³ na boczny plac, gdzie sk³adano ce-

g³ê, uwija³ siê wœród kup ziemi, pomiêdzy do³ami z wapnem, pomiêdzy stertami ceg³y, drze-
wa budulcowego, wœród dziesi¹tek wozów wje¿d¿aj¹cych i wyje¿d¿aj¹cych; wydawa³
polecenia Jaskólskiemu, który zadyszany, z wiecznie przestraszon¹ twarz¹, biega³ je wype³-
niaæ, zajrza³ kilka razy do Maksa i kr¹¿y³ ustawicznie po obrêbie fabryki, która podbudzana
jego energi¹ niestrudzon¹, jego obecnoœci¹ ci¹g³¹, ros³a nadzwyczaj szybko.

Nie zwa¿a³ na kurz, na s³oñce, które zalewa³o wszystkich coraz mocniejszym ¿arem, na
zmêczenie nawet, tylko od œwitu razem z robotnikami by³ ju¿ na robocie i razem z nimi scho-
dzi³ o zmroku.

Podbudza³ go jeszcze do tej pracy Maks, który z wielk¹ przyjemnoœci¹ pracowa³ przy usta-
wianiu maszyn z robotnikami i razem z nimi szed³ wieczorem do knajpy, wypija³ niezliczone
iloœci piwa, sypia³ tylko parê godzin i rzuci³ w k¹t wszystkie swoje leniwe przyzwyczajenia.

Od przyjazdu ze wsi stosunki pomiêdzy nimi och³od³y nieco z powodu fabryki, która ich
absorbowa³a zupe³nie, i z powodu tego odezwania siê Borowieckiego, gdy wyje¿d¿ali z Ku-
rowa.

Maks nie móg³ tego zapomnieæ, tym bardziej ¿e o Ance myœla³ coraz czêœciej i ¿e coraz
wiêcej irytowa³ go Borowiecki ci¹g³ymi wizytami u Müllerów.

Widzia³ w tym podwójn¹ grê, która jego prost¹ naturê oburza³a do g³êbi.
Oddalali siê od siebie coraz bardziej, moc¹ coraz silniej ujawniaj¹cych siê wewnêtrznych

przeciwieñstw, cech rasowych i intelektualnych; Karol myœla³ chwilami o tym i uœmiecha³ siê
z rezygnacj¹ trochê sztuczn¹; Maks zaœ odczuwa³ g³êboko, zwala³ winê na niego i oburza³
siê bardzo szczerze.

Dwunasta ju¿ dochodzi³a, gdy Borowiecki opuœci³ fabrykê i poszed³ przez d³ugi ogród,
ci¹gn¹cy siê z ty³u, do drugiej ulicy, gdzie sta³ wielki parterowy dom, równie¿ przebudowany
do gruntu z wielkim poœpiechem, bo za kilka tygodni mia³a siê sprowadziæ Anka z panem
Adamem.



254

Mieszka³ tymczasowo na facjatce, w jednym pokoju, ¿eby byæ bli¿ej fabryki, przebra³ siê
ju¿, gdy fabryki zaczê³y gwizdaæ na po³udnie.

Przeczyta³ raz jeszcze list Lucy, która naznacza³a mu spotkanie w parku Helenowskim przy
grocie, na czwart¹ godzinê po po³udniu.

– Mam ju¿ tego dosyæ – myœla³ dr¹c list na strzêpy.
I rzeczywiœcie mia³ ju¿ tego dosyæ; ju¿ mu siê sprzykrzy³y i te schadzki tajemnicze, co-

dziennie gdzie indziej, i wybuchy zazdroœci, i nawet jej wielka mi³oœæ nudzi³a go, bo by³a mu
zupe³nie obojêtn¹ i zabiera³a wiele czasu tak potrzebnego dla fabryki.

Nieraz, wœród pozornego rozszalenia w jej ramionach, wœród poca³unków i uœcisków na-
miêtnych w takich momentach, w których widzia³, ¿e nie tylko go ubóstwia, nie tylko kocha,
ale ¿e wprost przepada³a w tej mi³oœci, szuka³ sposobów zerwania i to go irytowa³o coraz sil-
niej, ¿e ona nie nastrêcza³a mu powodów.

Sto³owa³ siê u Baumów, poniewa¿ by³o blisko od fabryki, ale nie poszed³ teraz przez ogród
i swoje place, tylko wyszed³ na ulicê, na której sta³ pa³ac Müllerów, a przechodz¹c obok dom-
ku, w którym mieszkali, zwolni³ kroku i wlók³ oczami po oknach.

Nie zawiód³ siê, bo jasna twarz Mady b³ysnê³a w jednym oknie, potem wychyli³a siê
w drugim i ona sama ukaza³a siê w ganku, jaki tworzy³o czworok¹tne wg³êbienie w domu.

– Pan ju¿ na obiad? – zawo³a³a weso³o, podnosz¹c na niego swoje porcelanowe niebieskie oczy.
– Ju¿. A pani jeszcze nie po obiedzie?
Wyci¹gn¹³ do niej rêkê.
– Jeszcze. Zaraz panu podam rêkê, muszê j¹ wytrzeæ, bo gotowa³am obiad sama – wo³a³a

ze œmiechem, wycieraj¹c rêce o d³ugi niebieski fartuch.
– W saloniku jest teraz kuchnia? – zauwa¿y³ z³oœliwie.
– Bo, bo... ja sprz¹ta³am! – powiedzia³a cicho, oblewaj¹c siê krwawym rumieñcem oba-

wy, ¿e móg³ zauwa¿yæ jej oczekiwanie i na niego przy oknie.
– Gdzie siê pan tak poczerni³? – zawo³a³a g³oœno, aby odzyskaæ równowagê.
– Ja poczerniony? gdzie?
– Pod oczami, o tu! Ja wytrê, dobrze – prosi³a nieœmia³o.
– Czekam.
Poœlini³a róg chusteczki i bardzo starannie wytar³a poczernienie.
– Jeszcze tutaj muszê byæ poczerniony! – wo³a³, nieco rozbawiony scen¹, wskazuj¹c na

skroñ.
– Nie, s³owo dajê, ¿e nie!
Obejrza³a mu starannie twarz.
Poca³owa³ j¹ w rêkê, chcia³ to samo zrobiæ z drug¹, ale cofnê³a siê gwa³townie w ty³, przy-

s³oni³a z³otymi rzêsami pociemnia³e ze wzruszenia oczy i sta³a chwilê, bezradnie szarpi¹c
palcami fartuch.

Karol uœmiechn¹³ siê z jej pomieszania.
– Pan siê ze mnie œmieje, to ja pójdê sobie – szepnê³a z przykroœci¹.
– Dobrze, to i ja pójdê.
– Niech pan wieczorem przyjdzie z panem Maksem, to panom upiekê ciastek z jab³kami.
– Maks sam przyjœæ nie mo¿e? – pyta³ podstêpnie.
– Nie, nie, to wolê, ¿eby pan sam przyszed³ – zawo³a³a prêdko i czuj¹c, ¿e j¹ oblewa ru-

mieniec, uciek³a w g³¹b domu.
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Karol z uœmiechem popatrzy³ za ni¹ i poszed³ na obiad.
U Baumów od zimy zmieni³o siê wiele.
By³o jeszcze smutniej i posêpniej.
Wielkie pawilony fabryczne sta³y w dziwnej ciszy obumierania, bo zaledwie czwarta czêœæ

ludzi pracowa³a.
Po pustym dziedziñcu, zarastaj¹cym traw¹, ³azi³y kury i stare psy, których nikt ju¿ na dzieñ

nie wi¹za³, i monotonny, s³aby stukot warsztatów la³ siê sennym szmerem od zasnutych pajê-
czyn¹ i kurzem okien, poza którymi nie trzês³y siê warsztaty, nie migota³y sylwetki robotni-
ków, nie wrza³ ruch, a le¿a³a jakaœ grobowa cisza i obumieranie.

Nawet ogród, otaczaj¹cy dom, mia³ wygl¹d pustki; wiele drzew poschniêtych wyci¹ga³o
nagie konary ku niebu, a reszta sta³a zaniedbana wœród bujnych chwastów, jakie pokry³y nie
uprawione i nie obsiane zagoniki.

Dom mieszkalny równie¿ robi³ smutne wra¿enie, bo z jednej strony poodpada³y tynki,
schody prowadz¹ce na werendê pokrzywi³y siê i wesz³y w ziemiê, a wino pn¹ce siê po we-
rendzie usch³o nie wiadomo dlaczego zaraz po ozielenieniu i wisia³o niby ¿ó³te, zabrudzone
³achmany.

Kwatery kwiatowe przed oknami zarasta³y bujn¹ traw¹ i chwastami, z których tylko gdzie-
niegdzie patrzy³y bia³e oczy narcyzów i ¿ó³ci³y siê ostromlecze.

¯wirowane uliczki zarasta³y traw¹ i pokrywa³y siê kretowiskami i œmieciem, jakie wiatr
nanosi³.

W domu by³o równie¿ nieweso³o; pokoje sta³y w ciszy, pe³ne stêchlizny i opuszczenia.
Kantor by³ prawie pusty, bo Baum poodprawia³ pracuj¹cych zostawiaj¹c tylko Józia Ja-

skólskiego i kilka kobiet w podrêcznym sk³adzie towarów.
Fabryka pachnia³a bankructwem, a ca³y dom przesi¹kniêty by³ zapachem lekarstw, bo Bau-

mowa chorowa³a od kilku miesiêcy.
Berta z dzieæmi odjecha³a do mê¿a, pozosta³a tylko frau Augusta ze swoimi kotami cho-

dz¹cymi za ni¹ i z wieczn¹ fluksj¹132 w twarzy obwi¹zanej i stary Baum, który ca³e dnie prze-
siadywa³ samotnie w swoim kantorku na pierwszym piêtrze fabryki, i Józio jeszcze bardziej
onieœmielony ni¿ dawniej.

Borowiecki poszed³ prosto do pokoju, w którym le¿a³a Baumowa, aby z ni¹ zamieniæ s³ów kilka.
Siedzia³a na ³ó¿ku otoczona stosem poduszek, bezmyœlnie wpatrzona martwymi, wyp³o-

wia³ymi oczami w okno, za którym chwia³y siê drzewa.
Poñczochê trzyma³a w rêku, chocia¿ jej nie robi³a i uœmiecha³a siê jakimœ smutnym, roz-

dzieraj¹cym uœmiechem.
– Dzieñ dobry – odpowiedzia³a cicho na przywitanie. – Maks przyszed³? – doda³a.
– Jeszcze nie, ale przyjdzie zaraz.
Zacz¹³ siê wypytywaæ o zdrowie, jak spa³a tej nocy, jak siê czuje itd., bo jej stan przejmo-

wa³ go jak¹œ dziwn¹ czu³oœci¹ i rozrzewnieniem.
– Dobrze, dobrze! – odpowiada³a po niemiecku i jakby siê budz¹c z d³ugiego uœpienia

wlok³a oczami po pokoju, patrzy³a d³ugo na fotografie wnuków i dzieci wisz¹ce na œcianach,
goni³a wzrokiem wahad³o zegara, potem próbowa³a robiæ poñczochê, która siê wysunê³a za-
raz z jej r¹k wychud³ych i bezw³adnych.

– Dobrze, dobrze! – powtórzy³a bezmyœlnie i znowu zapatrzy³a siê w d³ugie liœcie akacji,
chwiej¹ce siê za oknem.
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Nie zwróci³a nawet uwagi na frau Augustê, która kilkakrotnie przechodzi³a przez pokój,
poprawia³a poduszki i sz³a dalej, ani na mê¿a, który stan¹³ przy ³ó¿ku i d³ugo patrzy³ prze-
krwionymi oczami na jej twarz wychud³¹, szaro¿ó³t¹.

– Maks! – szepnê³a i jej trupia twarz o¿ywi³a siê na chwilê na odg³os zbli¿aj¹cych siê kro-
ków syna.

Maks wszed³ i poca³owa³ j¹ w rêkê.
Przycisnê³a mu g³owê do piersi i pog³aska³a, ale gdy poszed³ na obiad, patrzy³a znowu

w okno.
Obiady bywa³y krótkie i milcz¹ce, bo wszystkim ciê¿y³a ta atmosfera smutku.
Stary Baum zmieni³ siê do niepoznania, wychud³ jeszcze bardziej i zgarbi³ siê, twarz mu

szczernia³a i pociê³a siê w d³ugie fa³dy ko³o nosa i ust, które wygl¹da³y jakby wyciête
w drzewie.

Usi³owa³ rozmawiaæ, zaczyna³ pytaæ, jak im id¹ roboty przy fabryce, ale zwykle nie koñ-
czy³, urywa³ i wpada³ w stan zamyœlenia, przestawa³ jeœæ i patrzy³ przez okno na mury Mülle-
ra albo siê œlizga³ oczami po szklanych, b³yszcz¹cych w s³oñcu dachach przêdzalni
Trawiñskiego.

I zaraz po obiedzie wychodzi³ do fabryki i obchodzi³ puste sale, przypatrywa³ siê nieczyn-
nym warsztatom, a potem zamkniêty w kantorze patrzy³ na miasto, na tysi¹ce domów, fabryk,
kominów i nas³uchiwa³ z gorycz¹ nieopowiedzian¹ ech potê¿nie wrz¹cego ¿ycia.

Nie bywa³ ju¿ teraz nigdzie, zamkn¹³ siê w obrêbie fabryki i razem z ni¹ umiera³.
Bo fabryka by³a na skonaniu, jak okreœla³ Maks.
Pomimo najwiêkszych wysi³ków nic jej nie mog³o uratowaæ.
Musia³a paœæ w walce z parowymi olbrzymami, ale Baum jeszcze tego nie widzia³, a ra-

czej widzieæ nie chcia³ i walczy³ dalej, i postanowi³ walczyæ do koñca.
Nie pomog³y perswazje Maksa ani ziêciów, ani tej reszty znajomych starych, którzy mu

radzili przerobiæ fabrykê rêczn¹ na parow¹, a nawet, jak niektórzy, chcieli mu pomóc kredy-
tem lub gotówk¹.

Nie chcia³ s³uchaæ o tym.
Prawie nic nie sprzedawa³, bo sezon wiosenny by³ straszny dla ca³ej £odzi, odprawia³ ro-

botników, ogranicza³ produkcjê, ogranicza³ w³asne potrzeby, a w uporze trwa³ nieugiêcie.
Robi³a siê te¿ dooko³a niego pustka g³ucha, a po £odzi mówiono g³oœno, ¿e stary Baum

ma bzika, i drwiono z niego, i zapominano z wolna.
Borowiecki zaraz po obiedzie wyszed³ i po wra¿eniach tego grobowo nastrojonego domu

odetchn¹³ dopiero na Piotrkowskiej.
Do spotkania z Lucy mia³ czas jeszcze, wiêc wst¹pi³ do Wysockiego.
Wysocki by³ bardzo zajêty, bo w poczekalni siedzia³o kilku chorych; przywita³ siê z roz-

targnieniem.
– Przepraszam pana na chwilê, skoñczê z pacjentem i pójdziemy razem do mamy.
Borowiecki usiad³ pod oknem i rozgl¹da³ siê po ma³ym gabinecie, zapchanym sprzêtami

i przepe³nionym zapachem karbolu i jodoformu.
– PójdŸmy! – zawo³a³ wreszcie Wysocki, wyprawiwszy starego ¯yda, któremu d³ugo t³u-

maczy³, co ma robiæ.
– Panie doktorze, panie doktorze! – zawo³a³ b³agalnie ¯yd, wracaj¹c od drzwi.
– S³ucham, czego pan jeszcze chcesz?
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– Panie doktorze, czy ja siê mam baæ? – pyta³ cichym, roztrzêsionym g³osem i g³owa trzê-
s³a mu siê ze wzruszenia.

– Powiedzia³em panu, ¿e nie ma nic groŸnego, potrzeba tylko wszystko robiæ, co poleci³em.
– Dziêkujê bardzo, wszystko bêdê robiæ, ja chcê byæ zdrowy, bo ja mam interes i ¿onê

mam, i dzieci mam, i wnuki mam. Ale ja siê bojê i dlatego bardzo proszê pana doktora, czy
ja siê mam baæ?

– Powiedzia³em ju¿ raz panu!
– Ja pamiêtam, ale mnie siê coœ przypomnia³o. Ja mam córkê, ona te¿ chorowa³a, ja nie

wiem, co jej by³o, nie wiedzieli tego i doktorzy w £odzi. Ona by³a bardzo delikatna, bardzo
blada jak te œciane, co to œciane, jak czyste wapno; j¹ bola³o w koœciach i w skórze, i w rê-
cach te¿. Zawioz³em j¹ do Warszawy. Doktor powiada: „Ciechocinek!” Dobrze, co bêdzie
kosztowaæ ten Ciechocinek? „Dwieœcie rubli.” Sk¹d ja mogê wzi¹æ tyli maj¹tek! Poszed³em
do drugiego doktora. On powiedzia³, ¿e jej trzeba robiæ takie wygniatanie. Kaza³ mi wyjœæ
z pokoju. Wyszed³em i trochê sobie s³ucham, a moje Rojze krzyczy. Nu, ja ojciec jestem, to
mnie to przestraszy³o, to ja grzecznie mówiê przez drzwi: „Panie konsyliarzu, tak nie mo¿-
na!” On mi powiedzia³, ¿e jestem g³upi! Sza, dobrze! Ale jak una znowu zaczê³a wykrzyki-
waæ na ca³y g³os, to ja siê trochê rozgniewa³em i powiadam g³oœno: „Panie doktorze, tak nie
mo¿na, ja zawo³am policji, to jest porz¹dna dziewczyna!” To on mnie kaza³ bardzo grzecznie
wyjœæ za drzwi, co ja przeszkadzam tej gniecionej medycynie. Zaczeka³em na schodach, a jak
Rojze wysz³a, to by³a czerwona jak barchan i mówi³a, co ma wielk¹ przyjemnoszcz w ko-
œciach. Przez miesi¹c to i una by³a zdrowa jak gêœ, jej tak dobrze robi³a ta gnieciona medycy-
na, jak siê to nazywa, ja nie wiem.

– Masa¿, koñcz pan prêdzej, bo nie mam czasu.
– Panie doktorze, mo¿e i mnie potrzeba takiej gniecionej medycyny? Ja zap³acê, ja panu

doktorowi zaraz dam rubla, niech pan powie. Do widzenia, ja przepraszam, ju¿ idê, ju¿ mnie
nie ma – wo³a³ spiesznie wychodz¹c, bo Wysocki szed³ ku niemu tak groŸnie, jakby go mia³
zamiar wyrzuciæ za drzwi.

Ale zaraz wsunê³a siê oty³a ¯ydówka i ju¿ od drzwi jêcza³a przeci¹gle:
– Panie konsyliarzu, ja mam zatkanie, ja mam wielkie zatkanie w piersiach.
– Zaraz! Mo¿e pan przejdzie do mamy, do salonu, jak tylko za³atwiê siê z chorymi, przyjdê.
– Ale¿ to ciekawa kolekcja.
– Bardzo ciekawa, ten, co wyszed³, mordowa³ mnie przez godzinê, a w koñcu, korzystaj¹c

z pañskiego wejœcia, zapomnia³ mi zap³aciæ.
– No, to nieweso³e, ale przypuszczam, ¿e takie wypadki zapomnieñ bywaj¹ nieczêste.
– ¯ydzi zawsze s¹ gotowi zapomnieæ, trzeba im przypominaæ, co nie jest przyjemnym –

mówi³ dosyæ smutnie Wysocki, przeprowadzaj¹c go do matki.
Wysock¹ zna³ Borowiecki od czasu przyjazdu ze wsi, bo mia³ do niej list od Anki i przy-

chodzi³ kilka razy w interesach narzeczonej.
Zasta³ j¹ teraz siedz¹c¹ w fotelu pod oknem, w jaskrawej smudze œwiat³a, jakie wp³ywa³o

do zaciemnionego pokoju, bo pozosta³e oka by³y przys³oniête roletami i portierami.
– Bardzo czeka³am, bardzo – powiedzia³a wyci¹gaj¹c do niego d³ug¹, wykwintn¹ rêkê

o cienkich sto¿kowych palcach.
– SpóŸni³em siê i pani mi daruje to opóŸnienie, bo istotnie wczoraj przyjœæ nie mog³em.

PrzywieŸli maszyny i musia³em byæ przy ich wypakowywaniu ca³e popo³udnie.
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– No, trudno, ale pan mi daruje proœbê o odwiedziny i zabieranie sobie czasu.
– Jestem na pani rozkazy.
Usiad³ przy niej na niskim taborecie, ale cofn¹³ siê w cieñ, bo s³oñce zalewa³o ¿arem ten

pas œwietlisty i jej wysmuk³¹ postaæ i k³ad³o rudawe tony na jej czarne w³osy i twarz w oliw-
kowym odcieniu, jeszcze bardzo piêkn¹, iskrzy³o siê z³otym py³em w jej wielkich orzecho-
wych oczach.

– Pani siê nie obawia s³oñca – zauwa¿y³ mimo woli.
– Kocham s³oñce i lubiê siê w nim p³awiæ. Czy u Miecia du¿o chorych?
– Widzia³em kilka osób oczekuj¹cych w przedpokoju.
– ¯ydzi i robotnicy?
– Zdaje mi siê.
– Niestety, on innych pacjentów nie ma, i co gorsza, ¿e mieæ nie chce.
– Przedk³ada widocznie iloœæ nad jakoœæ. Pracy wiêcej, ale rezultat materialny podobny.
– Nie o to mi idzie, zupe³nie mi nie chodzi, czy Miecio zarabia wiele, bo w rezultacie, czy

jest tak lub owak – ¿yjemy z resztek osobistego maj¹tku. Idzie mi tylko o to, ¿eby siê tak
wiele nie zajmowa³ mo¿e nieszczêœliwym, ale straszliwie brudnym t³umem tych ¯ydów i roz-
maitych nêdzarzy, jacy siê cisn¹ i do niego. Ju¿ci, ¿e powinno siê coœ robiæ dla ul¿enia cier-
pieñ i niedoli nieszczêœliwych, ale czemu¿ tego nie robi¹ inni doktorzy, z odpowiedniej sfery,
z mniejsz¹ wra¿liwoœci¹, przyzwyczajeni od dzieciñstwa do tych ³achmanów i brudów.

Wstrz¹snê³a siê nerwowo i po jej piêknej twarzy przelecia³ b³ysk wstrêtu i obrzydzenia;
podnios³a koronkow¹ chusteczkê do nosa, jakby w obronie przed jakim wstrêtnym zapachem,
który siê jej przypomnia³.

– Na to nie ma rady, tym bardziej ¿e pan Mieczys³aw kocha swoich pacjentów, to jego
utopia – odpowiedzia³ z lekk¹ ironi¹.

– Na utopiê zgoda. Przypuszczam nawet, ¿e ka¿dy wy¿szy umys³ powinien mieæ jak¹œ
utopiê, jak¹œ piêkn¹ chimerê, która by mu czyni³a znoœniejszym to dzisiejsze obrzydliwe ¿ycie
– rozumiem nawet, ¿e dla takiej chimery mo¿na poœwiêciæ ¿ycie, ale nie rozumiem, jak mo¿-
na kochaæ chimerê chodz¹c¹ w ³achmanach i brudzie!

Zamilk³a na chwilê, rozsunê³a seledynowy ekran jedwabny, malowany w z³ote ptaki
i krzewy, bo s³oñce odbite od cynkowych dachów rzucaæ poczyna³o zbyt jaskrawe i ostre
promienie.

Siedzia³a jeszcze chwilê w milczeniu i pochylaj¹c g³owê ku niemu, ca³a teraz w dziwnych
refleksach zielonawego z³ota, jakie siê przes¹cza³o przez ekran, zapyta³a cicho:

– Zna pan Melaniê Grünspan?
Nazwisko wymówi³a z subtelnym obrzydzeniem.
– Znam, ale tylko z widzenia, z towarzystw, a osobiœcie bardzo niewiele.
– Szkoda! – szepnê³a wstaj¹c.
Przesz³a kilka razy z majestatyczn¹ powag¹ pokój.
Pos³ucha³a chwilê u drzwi gabinetu synowskiego, sk¹d dochodzi³ przyt³umiony gwar roz-

mowy.
Patrzy³a chwilê na ulicê hucz¹c¹ olbrzymim ruchem i zalan¹ upaln¹ po¿og¹.
Karol z ciekawoœci¹ œledzi³ jej królewskie ruchy i choæ w mroku, jaki zalega³ pokój, nie

móg³ dobrze dojrzeæ wyrazu jej twarzy, czu³, ¿e jest wzruszon¹.
– Pan wie, ¿e ta panna Mela kocha siê w Mieciu? – zapyta³a prosto.
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– Pog³oski podobne s³ysza³em na mieœcie, ale nie zwraca³em na to uwagi.
– To ju¿ o tym mówi¹! Ale¿ to kompromituj¹ce! – doda³a silniej.
– Przepraszam, wyjaœniê. Mówi¹ na mieœcie, ¿e kochaj¹ siê oboje. Przewiduj¹ ma³¿eñstwo.
– Nigdy! Dajê panu s³owo, ¿e dopóki ja ¿yjê, to siê nie stanie! – zawo³a³a przyciszonym,

namiêtnym g³osem. – Mój syn mia³by siê o¿eniæ z Grünspanówn¹!
Orzechowe oczy nabra³y po³ysku miedzi, a dumna, piêkna twarz rozpali³a siê oburzeniem.
– Panna Mela cieszy siê w £odzi opini¹ bardzo zacnej i rozumnej, a ¿e przy tym jest bar-

dzo bogata i zupe³nie przystojna, wiêc...
– Wiêc nic z tego, bo to tylko ¯ydówka! – szepnê³a z mocn¹, prawie nienawistn¹ pogard¹.
– Prawda, to tylko ¯ydówka, ale jeœliby ta ¯ydówka kocha³a i by³a nawzajem kochan¹

przez syna pani, to kwestia jasna i przeciwieñstwa wyrównane – mówi³ dosyæ twardo, bo go
irytowa³ ten protest i wydawa³ mu siê œmiesznym.

– Mój syn mo¿e siê kochaæ nawet i w ¯ydówce, ale nie mo¿e myœleæ o po³¹czeniu naszej
krwi z krwi¹ obc¹, z ras¹ wstrêtn¹ i wrog¹.

– Pozwolê sobie widzieæ wielk¹ przesadê w tym, co pani mówi.
– A dlaczegó¿ pan siê ¿eni z Ank¹? Czemu pan sobie nie wybra³ ¿ony spoœród ³ódzkich

¯ydówek lub Niemek, co?
– Bo mi siê ¿adna z ¯ydówek i Niemek nie podoba³a a¿ do stopnia ma³¿eñstwa, ale gdyby

siê tak sta³o, nie waha³bym siê ani chwili. Nie mam ¿adnych kastowych ani rasowych przes¹-
dów i uwa¿am je za prze¿ytki – powiedzia³ zupe³nie serio.

– Jacy wy œlepi jesteœcie, jak wy tylko patrzycie oczami zmys³ów, jak wy nie dbacie o ju-
tro, o w³asne przysz³e dzieci, o przysz³e ca³e pokolenia – zawo³a³a za³amuj¹c rêce w grozie,
oburzeniu i politowaniu.

– Dlaczego? – zapyta³ krótko, patrz¹c na zegarek.
– Dlatego, ¿e mo¿ecie wybieraæ ¯ydówki na matki waszych dzieci, dlatego, ¿e nie czuje-

cie wstrêtu do nich, ¿e nie widzicie, i¿ te kobiety s¹ nam obce zupe³nie, ¿e nie maj¹ religii,
nie maj¹ etyki, nie maj¹ tradycji obywatelskiego ¿ycia, nie maj¹ zwyk³ej kobiecoœci, s¹ pu-
ste, pyszne, bezduszne handlarki w³asnych wdziêków, lalki poruszane sprê¿ynami najpierwot-
niejszych potrzeb, kobiety bez przesz³oœci i bez idea³u.

Borowiecki podniós³ siê do wyjœcia, bo go œmieszy³a i oburza³a zarazem ta rozmowa.
– Panie Karolu, chcia³am siê z panem widzieæ, aby prosiæ go o pomoc, o wyt³umaczenie

Mieciowi tego ma³¿eñstwa. Wiem, ¿e pana powa¿a, a jako naszego kuzyna prêdzej mo¿e
pos³ucha, pan mnie rozumie i odczuje, ¿e ja nie mogê pomyœleæ nawet o tym bez bólu, ¿e
jakaœ pachciarka, córka nêdznego aferzysty mog³aby panowaæ tutaj, wœród pami¹tek i wspo-
mnieñ ¿ywych czterowiekowej przesz³oœci rodu naszego. Có¿ by oni na to powiedzieli! –
wykrzyknê³a boleœnie, szerokim ruchem wskazuj¹c szereg portretów, szereg g³ów rycerskich
i senatorskich, majacz¹cych ¿ó³tymi plamami w zmroku.

Borowiecki uœmiechn¹³ siê zjadliwie i tr¹caj¹c palcem w star¹ zbrojê zardzewia³¹, stoj¹c¹
pomiêdzy oknami, rzek³ prêdko i dobitnie:

– Trupy. Archeologia ma swoje miejsce w muzeach; w ¿yciu dzisiejszym nie ma czasu na
zajmowanie siê upiorami.

– Pan siê œmieje! Wy wszyscy siê œmiejecie z przesz³oœci, zaprzedaliœcie duszê z³otemu
cielcowi. Tradycje nazywacie trupami, szlachectwo przes¹dem, a cnotê zabobonem œmiesz-
nym i godnym politowania.
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– Nie, tylko rzecz zbyteczna, jak na dzisiaj. Có¿ mi pomo¿e czeœæ tradycji do zbytu perka-
lików! Có¿ mi pomog¹ moi kasztelañscy przodkowie, gdy stawiam fabrykê i muszê szukaæ
kredytu! Daj¹ mi go ¯ydzi, a nie wojewodowie. A ca³y ten balast rupieci, jak tradycja, jest
jak cierñ w nodze, przeszkadza do szybkiego chodzenia. Cz³owiek dnia dzisiejszego, który
nie chce zostaæ cudzym parobkiem, musi byæ wolnym od wiêzów, przesz³oœci, szlachectwa
i tym podobnych przes¹dów, to krêpuje wolê i obezsila w walce z przeciwnikiem bez skrupu-
³ów – bo bez tradycji; z przeciwnikiem dlatego strasznym, ¿e jest sam sobie przesz³oœci¹,
teraŸniejszoœci¹ i przysz³oœci¹, œrodkiem i celem.

– Nie, nie! ale dajmy temu spokój. Mo¿e pan ma racjê, ale ja swojej nie ust¹piê nigdy.
Poka¿ê panu list panny Grünspan do Miecia, pisany z W³och. Nie jest to niedyskrecja, bo jest
tam kilka wierszy do mnie.

List by³ bardzo d³ugi, pisany równym, kupieckim charakterem i pe³en nieco przesadnych
zachwytów nad W³ochami.

Ale miejscami, gdy mówi³a o sobie, o domu i o przysz³ym widzeniu siê z Wysockim, pe-
³en by³ tkliwoœci, t³umionego uczucia i têsknoty.

– Bardzo ³adny list.
– Œmieszny przez przesadê i banalny. Zachwyty brane s¹ z Baedeckera, to jest tylko poza,

aby siê wydaæ bardziej interesuj¹c¹.
Wpad³ Wysocki zmêczony, blady, z przekrêconym krawatem i z w³osami w nie³adzie.
Usprawiedliwia³ siê, ¿e przyjœæ nie móg³, ale zaraz pobieg³, bo go wzywano telefonem do

fabryki do robotnika, któremu maszyna zgniot³a rêkê.
Borowiecki, korzystaj¹c z tego, równie¿ chcia³ wyjœæ.
– Zrobi pan to, o co prosi³am – zaczê³a, œciskaj¹c mu silnie rêkê.
– Muszê siê pierwej rozpatrzyæ w sytuacji, bo mo¿e nie ma takiego niebezpieczeñstwa,

jakie pani przewiduje.
– Da³by Bóg, ¿eby to by³y tylko przywidzenia. Kiedy pana zobaczê?
– Anka przyje¿d¿a za dwa tygodnie, to natychmiast j¹ przyprowadzê pani.
– A mo¿e w niedzielê bêdzie pan u Trawiñskich? To jej imieniny.
– Bêdê z pewnoœci¹.
Sz³a przed nim, aby go wyprowadziæ, ale otworzywszy drzwi do poczekalni syna, cofnê³a

siê spiesznie i zadzwoni³a gwa³townie na s³u¿¹c¹.
– Marysiu, pootwieraj okna, niech trochê wywietrzeje. Wyprowadzê pana innym wyjœciem.
I przeprowadzi³a go przez kilka pokoi przyciemnionych opuszczonymi storami i zape³nio-

nych meblami o staroœwieckich kszta³tach, obwieszonych portretami i obrazami historycznej
treœci, pe³nych wyp³owia³ych i podartych makat na œcianach, melancholii i klasztornego pra-
wie nastroju.

– Wariatka! – pomyœla³ znalaz³szy siê na Piotrkowskiej, ale pomimo to wspó³czu³ z ni¹
i zaczyna³ przyznawaæ racjê w wielu punktach.

Upa³ jeszcze siê potêgowa³, nad £odzi¹ wisia³y dymy na kszta³t szarych baldachimów,
przez które s³oñce przes¹cza³o war i zalewa³o miasto ukropem nie do wytrzymania.

Ludzie wlekli siê ociê¿ale trotuarami, konie sta³y z pospuszczanymi ³bami, wozy toczy³y
siê wolniej, w sklepach ruch by³ mniejszy, tylko fabryki hucza³y z nieustann¹ potêg¹, dysz¹c
setkami kominów i rozlewaj¹c po rynsztokach strugi kolorowych odp³ywów niby strugi potu
œciekaj¹cego z przepracowanych organizmów.



261

Borowieckiemu tak dokuczy³o gor¹co, ¿e wst¹pi³ na mazagran, aby siê nieco och³odziæ.
W cukierni by³o ch³odno i pusto, tylko pod werend¹ p³ócienn¹ siedzia³ Myszkowski i za-

spane, ociê¿a³e spojrzenie podniós³ na Borowieckiego.
– Gor¹co, co? – rzek³ wysuwaj¹c do przywitania spocon¹ rêkê.
– Ba! czekaliœmy, zdaje siê, tego.
– Mo¿e byœ pan pojecha³ ze mn¹ na piwo gdzie za miasto. Samemu siê nie chce, a tak we

dwóch by³oby raŸniej.
– Nie mam czasu, chyba w niedzielê.
– Mam pech. Siedzê tutaj od szeœciu godzin i nikogo namówiæ nie mogê. By³ Moryc, wy-

krêci³ siê interesami, by³ ten fio³ Koz³owski, nie chcia³a kanalia. Co ja pocznê sam i w taki
upa³? – jêcza³ tak komicznie, ¿e Karol siê rozeœmia³.

– Pan siê œmiej, a ja siê ju¿ roztapiam z gor¹ca i umieram z nudy.
– Czemu¿ nie pójdziesz pan spaæ?
– Ba! spa³em ca³e trzydzieœci godzin i w koñcu znudzi³o mnie to. Nie mam siê nawet z kim

k³óciæ! Idziesz pan ju¿? Przyszlij mi pan kogo, dzisiaj nawet na Leona Cohna siê zgodzê,
a nawet czym wiêkszy parch, tym lepiej, bo mo¿e mnie prêdzej zirytowaæ.

– Do fabryki pan nie idziesz?
– Po co? Pieniêdzy mi jeszcze nie potrzeba ani kredyt jeszcze nie wyczerpany zupe³nie,

mogê poczekaæ. Ch³opiec, daj no te szóste lody! – zawo³a³ i gdy Karol wyszed³, opad³ w krze-
s³o i sennym wzrokiem przygl¹da³ siê przez bluszczowe œcianki werendy koniom doro¿kar-
skim, oganiaj¹cym siê energicznie przed muchami.

Borowiecki poszed³ spiesznie do Helenowa.
W parku by³o bardzo cicho i ch³odno.
M³ode drzewka pi³y wszystkimi liœciami s³oñce i okrywa³y ruchomymi cieniami bia³e sto-

³y przy pawilonie restauracyjnym.
Trawniki lœni³y siê m³od¹ zieleni¹ jak dywanem poplamionym klombami czerwonych i ¿ó³-

tych tulipanów i obramowanym ¿ó³tym szlakiem œcie¿ek i uliczek wy¿wirowanych, nad któ-
rymi przelatywa³y jaskó³ki.

Wzd³u¿ klatek mena¿erii, w których drzema³y zmêczone upa³em zwierzêta, biega³a gro-
mada dzieci i wybuchami wielkiego zadowolenia dra¿ni³a ma³py w naro¿nej klatce, które
wrzeszcza³y i rzuca³y siê po klatkach jak szalone.

W¹skie alejki, oplecione dzikim winem, tryska³y m³od¹, jasn¹ zieleni¹ i odbija³y siê w d³u-
giej sadzawce, której g³adk¹, at³asow¹ toñ per³ow¹ dar³y w ciemne prêgi grzbiety ryb i kale-
czy³y ostre skrzyd³a jaskó³ek.

A w g³êbi wody pod per³ow¹ powierzchni¹ snu³y siê niby z³ote plamy karpie ca³ymi gro-
madami.

Karol wszed³ w alejkê, aby obejœæ wodê i cieniem przejœæ do górnego parku, i zobaczy³
Horna z Kam¹, siedz¹cych nad brzegiem wody i os³oniêtych winem.

Karmili karpie.
Kama by³a bez kapelusza, z rozsypanymi po twarzy w³osami, zarumieniona i weso³a jak szczy-

gie³, rzuca³a kawa³ki bu³ek i œmia³a siê g³oœno radosnym, dziecinnym œmiechem, krzycza³a na ryby
wysuwaj¹ce z ¿ar³ocznoœci¹ na powierzchniê okr¹g³awe pyszczki, straszy³a je d³ug¹ wierzbow¹
rózg¹ i co chwila zwraca³a rozradowan¹ twarzyczkê do Horna, który siedzia³ trochê w g³êbi opar-
ty plecami o kraty podtrzymuj¹ce wino i równie¿ weso³o i serdecznie bawi³ siê rybami.
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– Cacy, dziateczki, cacy? – zawo³a³ Karol, przystaj¹c za nimi.
– Ciociu, no! – zakrzycza³a bezwiednie i zamilk³a chowaj¹c w d³onie rozrumienion¹ twarz.
– Có¿, karpie jedz¹?
– Bardzo! Za ca³e dziesiêæ kopiejek zjad³y bu³ek! – zawo³a³a ¿ywo i jeszcze ¿ywiej zaczê-

³a opowiadaæ ró¿ne sceny z nimi. Opowiada³a bez³adnie, bo nie mog³a ukryæ i st³umiæ po-
mieszania, jakim j¹ przej¹³.

– Opowie mi to wszystko Kama przy cioci, dobrze? Bawcie siê dalej, bo ja muszê iœæ –
powiedzia³ z³oœliwie, widz¹c, jak Kama na wspomnienie cioci poblad³a i nag³ym ruchem g³o-
wy odrzuci³a w³osy z twarzy.

– Tak, pan myœli, ¿e nie opowiem, otó¿ opowiem przy cioci, wszystko, wszystko...
– Panie Horn, idŸ pan chocia¿by jutro do Szai, bo przyjecha³ i miejsce pan dostanie u nie-

go. Mówi³ mi ju¿ o tym Müller.
– Dziêkujê panu serdecznie, bardzo siê cieszê...
Ale siê nie ucieszy³, bo by³ zak³opotany, ¿e Borowiecki z³apa³ go na takim dzieciñstwie

jak karmienie ryb.
– Snujcie dalej tê sielankê, nie przeszkadzam.
Poszed³, ale dopêdzi³a go Kama, zast¹pi³a mu drogê i zdyszanym, niespokojnym g³osem

zaczê³a prosiæ, poprawiaj¹c równoczeœnie pomiêt¹ sukienkê.
– Panie Karolu... mój z³oty panie Karolu... niech pan nic cioci nie mówi...
– A có¿ mia³bym powiedzieæ, przecie¿ ciocia pozwoli³a iœæ Kamie na spacer.
– Tak, tak, bo, widzi pan, Horn taki nieszczêœliwy... taki biedny... pogniewa³ siê z oj-

cem, nie ma pieniêdzy... wiêc ja chcia³am, ¿eby siê rozerwa³ trochê... Ciocia mi pozwoli-
³a... ale...

– Nie wiem, czego Kama chce? – udawa³ z³oœliwie.
– Bo ja nie chcê, ¿eby siê ze mnie póŸniej œmiali, a jak pan powie, to wszystkie bêd¹ mnie

przeœladowaæ i ja bêdê bardzo, ogromnie... strasznie... nieszczêœliwa, tak jak Horn... bo on
nie ma miejsca, nie ma pieniêdzy i pogniewa³ siê z ojcem.

Mówi³a prêdko, bez³adnie i ju¿ ³zy nabiega³y jej do oczów, a usteczka coraz boleœniej siê
krzywi³y i drga³y.

Karol czu³, ¿e jeszcze chwilê, a Kama wybuchnie p³aczem.
– A jak powiem, to co? – zapyta³ ¿artobliwie, odgarniaj¹c jej czarn¹ czuprynê za uszy.
– To i ja powiem, ¿e pan by³ w Helenowie na schadzce, aha! – zawo³a³a radoœnie i ³zy

obesch³y natychmiast, a czupryna spad³a na czo³o.
Zaczê³a poruszaæ ró¿owymi chrapkami jak Ÿrebiec, gdy ma wierzgn¹æ, oczy rozb³ys³y,

a ca³a twarz zajaœnia³a figlarn¹ przekornoœci¹.
– Z kim¿e to ja by³em na schadzce? – zapyta³ z uœmiechem.
– Nie wiem. Ale jeœli pan o takiej godzinie jest w Helenowie, to przecie¿ nie dla œwie¿ego

powietrza.
Zaœmia³a siê weso³o.
– Kama jest dzieciak weso³y, to ju¿ nic cioci nie powiem, ¿e przychodzi do Helenowa

pocieszaæ bardzo nieszczêœliwego Horna.
– Dziêkujê. Ja pana kocham, ja pana bardzo kocham! – wykrzyknê³a rozradowana.
– Wiêcej ni¿ Horna, co?
Ale ju¿ nic nie odpowiedzia³a i pobieg³a do ryb.
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Z drugiej strony stawu, z górnego parku widzia³ jeszcze ich g³owy pochylone nad wod¹,
a czasami dŸwiêczny œmiech wydziera³ siê z zielonej œciany wina i dr¿a³ nad jasn¹ powierzch-
ni¹ wód.

Lucy jeszcze nie by³o.
Zacz¹³ spacerowaæ po w¹skich alejach, os³oniêtych g¹szczem drzew i krzewów, cienistych

i pustych zupe³nie.
Ptaki sennie æwierka³y w gêstwinach, sennie szemra³y liœcie i senne g³osy lecia³y od miasta.
P³aty czystego nieba widzia³ nad sob¹ wisz¹ce lub patrzy³ na wody b³yskaj¹ce pomiêdzy

drzewami albo na czerwone sukienki dziewczynek migaj¹ce wœród drzew, albo na chrab¹sz-
cze ³a¿¹ce z opuszczonymi skrzyd³ami po liœciach.

Usiad³ w g³ównej alei przy zejœciu do stawów i przypatrywa³ siê dzieciom, które dziwnie
cicho bawi³y siê pod okiem bon drzemi¹cych na ³awkach.

Drzewa chwia³y siê nad nimi sennie i rozsypywa³y krople œwiat³a migotliwego i barwi³y
w coraz inne desenie trawniki.

G³uche echa miasta dop³ywa³y czasami i nik³y, rozlewaj¹c siê w ciszy parku, czasem ryk
zwierz¹t z mena¿erii rozdar³ powietrze na chwilê, czasem jakieœ g³osy rozbit¹ gam¹ wpada³y
w zalane upa³em aleje.

Ale rych³o ucicha³o wszystko.
Tylko jaskó³ki niestrudzenie przelatywa³y nad parkiem, przecina³y aleje wê¿owymi skrê-

tami, obiega³y dzieci, wymija³y ludzi i drzewa i wci¹¿ przewija³y siê w kó³ko.
Karol ockn¹³ siê nagle z sennego rozmarzenia, bo suchy i ostry szelest sukni obudzi³ jego

uwagê; podniós³ oczy i bezwiednie post¹pi³ naprzód kilka kroków.
Na prost niego sz³a Likiertowa.
Bia³o-fioletowa parasolka chwia³a siê nad ni¹ i obrzuca³a ciep³ym refleksem jej twarz

smutn¹ i szeroko otworzone oczy. Spostrzegli siê prawie równoczeœnie i bezwiednie wyci¹-
gnêli ku sobie rêce.

Jej blada twarz buchnê³a radoœci¹, oczy strzeli³y p³omieniem szczêœcia, usta zasz³y krwi¹,
rzuci³a siê naprzód, jakby chc¹c mu paœæ w ramiona, ale nagle jakaœ chmura przys³oni³a s³oñ-
ce i jej cieñ rzuci³ na park szaroœæ i pokry³ ich dusze jakby brudnym ³achmanem; drgnê³a
nerwowo, wyci¹gniêta do uœcisku rêka opad³a martwo, twarz jej zagas³a, usta poblad³y i za-
ciê³y siê w bólu, oczy cofnê³y siê w g³¹b i rzuci³y ponury ton, spojrza³a na niego zimno i prze-
sz³a szybko, schodz¹c powoli ze schodków ku stawom.

Post¹pi³ za ni¹ automatycznie kilka kroków z jakimœ uczuciem, które go przeniknê³o dziw-
nym wzruszeniem.

Odwróci³a siê na mgnienie i obrzuci³a go surowym jeszcze, a pe³nym ju¿ ³zawych blasków
spojrzeniem i posz³a dalej.

Usiad³ i bezmyœlnie patrzy³ w to miejsce, sk¹d przed chwil¹ œwieci³y jej oczy, przesun¹³
palcami po powiekach ociê¿a³ych nagle i piek¹cych, wstrz¹sn¹³ siê ca³y, bo te oczy przejê³y
go strasznym zimnem, i nie wiedz¹c dlaczego, stan¹³ znowu przy schodach i d³ugo patrzy³ na
jej wysmuk³¹ figurê op³yniêt¹ powietrzem, od której d³ugi cieñ wlók³ siê po szybie stawu.

Usiad³ znowu i siedzia³ bez ruchu i bez myœli, patrzy³ w g³¹b w³asnego serca i coraz bole-
œniejszy blask wydobywa³ mu siê spod przymkniêtych powiek.

Cieñ zsun¹³ siê ze s³oñca niby p³aszcz nie przytrzymywany i œwiat³o znowu zala³o park,
w gêstwinach ptaki zawrza³y kipi¹cym gwarem, dzieci zaczê³y z krzykiem goniæ siê po ale-
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jach, a drzewa szemra³y sennie i jakby dla igraszki rzuca³y liœcie, które falist¹, miêkk¹ lini¹
lecia³y na trawniki i k³ad³y siê cicho na puszystych trawach, a czasem potê¿ne echa miasta
wpada³y niby kanonada daleka.

Karol patrzy³ w smugê s³oñca dr¿¹c¹ na ¿ó³tym ¿wirze, pe³n¹ drgañ i skrzeñ.
– To siê nazywa – pogarda! – myœla³, widz¹c jeszcze oczy Emmy i przypominaj¹c sobie

jej opadniêcie rêki i ten gwa³towny ruch oprzytomnienia.
Chcia³ siê rozeœmiaæ, ale ten uœmiech nie wydoby³ siê na zewn¹trz i rozla³ siê w nim go-

rycz¹ i jakimœ nag³ym, ciê¿kim znu¿eniem.
Podniós³ siê i ociê¿ale poszed³ do groty.
Lucy ju¿ tam czeka³a i zobaczywszy go przy sobie, rzuci³a mu siê na szyjê, na nic nie

zwa¿aj¹c.
– Ostro¿nie! pe³no ludzi! mo¿e kto zobaczyæ! – sykn¹³ ze z³oœci¹, ogl¹daj¹c siê na wszyst-

kie strony.
– Przepraszam! bardzo przepraszam. Czy dawno czekasz? – zapyta³a bardzo pokornie.
– Od godziny i mia³em ju¿ iœæ, bo nie mam czasu.
– ChodŸmy za oran¿eriê, pod jab³onie, tam nigdy nie ma nikogo! – prosi³a bardzo cicho.
Da³ siê prowadziæ.
Ujêli siê g³êboko pod ramiona i szli tak przyciœniêci do siebie, ¿e obcierali siê biodrami.
Lucy co chwila zagl¹da³a mu w oczy, przyciska³a siê jeszcze mocniej i uœmiecha³a siê s³od-

ko nasi¹k³ymi pragnieniem poca³unków ustami, dysza³a ¿arem po³udniowego s³oñca i namiêt-
noœci¹ spragnionej rozkoszy.

By³a dzisiaj kusz¹co piêkn¹; jakiœ lekki, denerwuj¹cy miêkkoœci¹ fa³dów i chrzêstem jedwab
bordo obci¹ga³ figurê i uwydatnia³ wspania³e ramiona, mocno rozwiniête piersi i biodra cudowne.

Z wielkiego ko³nierza a la Medicis, obrze¿onego koronkami, wychyla³a siê twarz o gor¹-
cym tonie oliwkowym, jaœniej¹ca piêknoœci¹, zdrowiem i m³odoœci¹, a fio³kowe cudowne
oczy z t³a czarnych rzês i brwi pali³y siê takim blaskiem i si³¹, ¿e Karol czu³ œlady tych spoj-
rzeñ namiêtnych na twarzy, przejmowa³y go ¿arem i zmiêkcza³y te silne postanowienia ze-
rwania; ¿al mu by³o straciæ nabrzmia³e rozkosz¹ usta, które tak pali³y poca³unkami, ¿al mu
by³o spojrzeñ i oddechów gor¹cych, które mu pali³y twarz, i tych szeptów namiêtnych, i uœci-
sków, tej rozkoszy, nie wyczerpanej jeszcze do dna.

W nag³ym porywie namiêtnoœci, pod wp³ywem jeszcze tej goryczy, jak¹ mu wla³o w du-
szê spotkanie z Likiertow¹, zacz¹³ j¹ ca³owaæ z uniesieniem.

Oddawa³a mu poca³unki tak d³ugo, mocno i namiêtnie, ¿e zblad³a œmiertelnie i na pó³
omdla³a obsunê³a mu siê w ramiona.

– Karl, umieram, umieram! – wyszepta³a posinia³ymi wargami, na których jeszcze jaœnia³
ca³y ogrom uniesienia mi³osnego.

Oplot³a go sob¹ i po d³u¿szej chwili odpoczynku szepnê³a, rozchylaj¹c oczy i oddychaj¹c
chciwie:

– Kocham ciê! Nie ca³uj mnie, jest mi tak niedobrze, tak niedobrze! – skar¿y³a siê cicho.
I gdy siê znaleŸli za oran¿eri¹, os³oniêci od oczów ciekawych nisko zwieszaj¹cymi siê

ga³êziami drzew, usiad³a na taczkach stoj¹cych pod murem, opar³a g³owê o jego ramiê, bo
siad³ przy niej, i d³ugo milcza³a.

Trzyma³ j¹ wpó³ i g³adzi³ jej twarz poblad³¹ i k³ad³ lekkie poca³unki na ciê¿kie, przymkniê-
te powieki, spod których zaczê³y siê wydobywaæ ³zy.
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– Co ci jest? dlaczego p³aczesz?
– Nie wiem, nie wiem – odpowiedzia³a i te ³zy coraz obficiej sypa³y siê po twarzy i coraz

g³êbsze ³kanie wstrz¹sa³o jej piersiami.
Obciera³ jej oczy, ca³owa³, uspokaja³, ale nic nie pomaga³o, p³aka³a jak dziecko roz¿alone

i nie mog³a siê uspokoiæ.
Chwilami ju¿ siê uœmiecha³a, ale nowa fala ³ez przyciemnia³a jej fio³kowe oczy i zalewa³a

uœmiech.
Karol zacz¹³ siê niepokoiæ, a póŸniej niecierpliwiæ.
Jego namiêtne wzruszenie zginê³o bez œladu pod tymi ³zami, siedzia³ ju¿ zimny i zak³opo-

tany do najwy¿szego stopnia tym atakiem histerii czy zdenerwowania zwyk³ego.
Na pró¿no siê wypytywa³, co jej jest.
Nic nie odpowiada³a, tylko ukry³a twarz na jego piersiach, objê³a go ramionami i p³aka³a

spazmatycznie.
Wiatr przeœlizgiwa³ siê pomiêdzy jab³oniami i otrz¹sa³ z nich resztê powiêd³ych, sczer-

nia³ych kwiatów, które rdzawymi p³atkami lecia³y na g³owy siedz¹cych i na trawniki, chwia³
ga³êziami nad ich g³ow¹, szemra³ coœ tajemniczo w gêstwinie i polecia³ dalej, zostawiaj¹c
za sob¹ wielk¹ ciszê i pustkê, wœród drzew, których czuby ko³ysa³y siê ostatnimi ruchami
w s³oñcu.

Wróble zaczê³y krzyczeæ na dachu oran¿erii, a od miasta zerwa³ siê chór ostrych i wrza-
skliwych œwistów fabrycznych, g³osz¹cych podwieczorek, i zala³ park dzik¹ kanonad¹.

Lucy przesta³a p³akaæ, obtar³a twarz z ³ez, przejrza³a siê w maleñkim kieszonkowym zwier-
ciade³ku, poprawi³a kapelusz i ozwa³a siê cicho, patrz¹c na jego twarz schmurzon¹:

– Gniewasz siê na mnie, Karl?
– Nie, có¿ znowu, tylko mnie zaniepokoi³ twój p³acz.
– Daruj mi, widzisz, nie mog³am wytrzymaæ, nie mog³am... Tyle dni czeka³am na ciebie,

tyle dni myœla³am o tej chwili spotkania siê z tob¹, tak siê cieszy³am... bo mnie jest Ÿle, Karl,
mnie jest bardzo Ÿle w domu... Zabierz mnie stamt¹d, zabij mnie, jeœli chcesz, a nie pozwól
mi wracaæ do nich! – wykrzyknê³a silnie, chwytaj¹c go za rêce ruchem rozpaczy, i wpi³a siê
oczami w jego oczy, ¿ebrz¹c zmi³owania i ratunku.

– Uspokój siê, Lucy, jesteœ rozdra¿niona, zdenerwowana i nawet nie wiesz, czego ¿¹dasz.
– Wiem, Karl, wiem, ja chcê ciebie. Ja tam z nimi nie wytrzymam d³u¿ej, nie wytrzymam!

– zawo³a³a namiêtnie.
– Có¿ ja na to poradzê? – rzek³ dosyæ niecierpliwie i twardy cieñ gniewu zamigota³ w je-

go szarych oczach.
Porwa³a siê na te s³owa z miejsca i jakby przepaœæ ujrza³a przed sob¹, patrzy³a d³ugo na

niego jakimœ wzrokiem os³upienia i trwogi.
– Karl, ty mnie nie kochasz! tyœ mnie nigdy nie kocha³ – wykrztusi³a cicho trzês¹cymi siê

ustami i czeka³a z zamar³ym sercem jego s³ów.
Ale on, pomimo ¿e ju¿ mia³ na ustach straszn¹ dla niej odpowiedŸ, powstrzyma³ siê jakby

pod wp³ywem litoœci i uœmiechaj¹c siê, obj¹³ j¹ wpó³ i zacz¹³ ca³owaæ te przera¿one, pe³ne
³ez oczy, które bi³y powiekami niby skrzyd³a motyla konaj¹cego, i usta drgaj¹ce w strachu.

– Jesteœ dzisiaj bardzo zdenerwowana, bardzo rozdra¿niona. Trzeba siê uspokoiæ, Lucy,
i nie trzeba takich rzeczy mówiæ ani myœleæ o nich, bo mnie one bardzo bol¹, dobrze, Lucy?
– szepta³ sil¹c siê na pieszczotliwoœæ g³osu.
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– Dobrze, Karl, dobrze! Przebacz mi! Ja ciê tak strasznie kocham i tak siê bojê o ciebie,
¿e nie mog³am wytrzymaæ, chcia³am siê przekonaæ.

– A teraz wierzysz mi ju¿ i jesteœ spokojn¹, nieprawda¿?
– Wierzê ci, Karl, bo komu¿ ja bêdê wierzyæ, jeœli nie tobie! – zawo³a³a szczerze i g³êboko.
– Czy w domu spotka³a ciê jaka przykroœæ?
– Czy jedna! Mam ich tysi¹c codziennie, ale dzisiaj przyjecha³a ciotka z Czêstochowy i ca-

³y czas tylko wyrzeka³a, ¿e nie mamy dzieci! S³yszysz, Karl? Ca³a rodzina siê tym martwi
i ci¹gle mi wymawiaj¹, ci¹gle... On powiedzia³, ¿e siê ze mn¹ rozwiedzie, bo mu wstyd przed
swoimi za mnie. Dzisiaj uradzili, ¿e ciotka ma mnie zawieŸæ do Brodów, do jakiegoœ cadyka,
który ma na to poradziæ...

– Zgodzi³aœ siê?
– Oni mog¹ mnie zmusiæ!... Nie mogê siê przecie¿ opieraæ, bo siê nikt za mn¹ nie ujmie...

Muszê... – szepta³a cicho, zaciskaj¹c zêby w odczuwanej silnie bezbronnoœci, i patrzy³a w niego
b³agalnymi oczami, jakby ¿¹daj¹c ratunku, ale Karol poruszy³ siê niespokojnie i ogl¹da³ zegarek.

– Wiesz, zagrozili mi, ¿e jeœli siê nie zgodzê, to dadz¹ mi rozwód i wywioz¹ do ma³ego
miasteczka! S³yszysz, wywioz¹ daleko od ciebie i ju¿ bym ciê nigdy... nigdy nie zobaczy³a.

I jakby w strachu nag³ym, oœlepiaj¹cym, ¿e mo¿e go straciæ na zawsze, rzuci³a mu siê w ra-
miona, opl¹tywa³a go sob¹, przyciska³a siê silnie i pe³na jakiegoœ lêku i mi³oœci pochwyci³a
jego rêce i okrywa³a poca³unkami.

– Musimy ju¿ iœæ, bo muzyka w parku graæ zaczyna, ludzi bêdzie wiêcej i mogliby nas
zobaczyæ.

– Niech zobacz¹, ja ciê kocham, Karl, i przed ca³ym œwiatem mogê œmia³o wo³aæ, ¿e ko-
cham. Co mi tam ludzie, gdy ty jesteœ przy mnie!

– Musimy jednak zachowywaæ pozory.
– A co byœ zrobi³, gdybym tak pewnego dnia przysz³a do ciebie i zosta³a na zawsze? –

zapyta³a ¿ywo, przyciskaj¹c siê do niego mi³oœnie, i twarz jej rozjaœni³ potê¿ny p³omieñ
szczêœcia. – I bylibyœmy razem zawsze, zawsze... zawsze... – powtarza³a pieszczotliwie, prze-
plataj¹c s³owa gor¹cymi poca³unkami.

– Dzieciak jesteœ, nie zdajesz sobie sprawy z tego, co mówisz... a to s¹ szalone myœli...
– A czy mi³oœæ nie jest tak¿e szaleñstwem, Karl?
– Jest, jest, ale musimy siê ju¿ rozejœæ – mówi³ prêdko, nas³uchuj¹c dalekich odg³osów

muzyki, przes¹czaj¹cej siê przez gêstwinê i mrok opadaj¹cy.
– Ty mnie nie kochasz, Karl? – zagadnê³a ¿artobliwie, a równoczeœnie wysunê³a usta, aby

zaprzeczy³ poca³unkami.
Ale on spojrza³ na ni¹ zimno i ostro i takim ostrym g³osem odpowiedzia³, ¿e zadr¿a³a,

puœci³a jego ramiê i sz³a obok zmieszana, zaniepokojona i smutnym wzrokiem wodzi³a po
g¹szczach, w których czai³y siê smugi mroku, podarte przez ostre, miedziane po³yski zacho-
dz¹cego s³oñca.

I chocia¿ zapewnia³ j¹ o swojej mi³oœci g³osem, jak móg³, naj³agodniejszym, chocia¿ ca³o-
wa³ na po¿egnanie bardzo serdecznie, odesz³a strwo¿ona i smutne spojrzenia rzuca³a z oddali
na stoj¹cego pod drzewami.

Muzyka gra³a jakiegoœ melancholijnego walca, który po wielkim obszarze parku rozlewa³
siê s³odkim szmerem i porusza³ obwis³e w przedzachodniej chwili drzewa i zamykaj¹ce siê
kielichy kwiatów.
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Alejami snu³y siê t³umy ludzi, gwar rozmów, œmiechy, chrzêst ¿wiru pod nogami, jasne
stroje kobiet. Sznury drzew, stoj¹cych w wielkiej ciszy, owiewa³y opalowe mroki pe³ne drgañ
melodyjnych i smug krwawo zachodz¹cego s³oñca, które zsuwa³o siê za lasy i pryska³o stru-
mieniami miedzianego œwiat³a na £ódŸ pe³n¹ dymów i czarnych sylwetek kominów, na puste
pola roztaczaj¹ce siê za parkiem, pe³ne drzew samotnych, cegielñ, domków niskich, dró¿ek
piaszczystych i zielonych zbó¿, co jak fale ko³ysa³y siê i bi³y w miasto z bezsilnym uporem.

Karol poszed³ górn¹ alej¹ poza mena¿eriê, aby siê nie spotkaæ ze znajomymi, ale zwolni³
kroku, bo zobaczy³ przed sob¹ Horna z Kam¹; szli, trzymaj¹c siê za rêce i cicho nucili jak¹œ
piosenkê ko³ysz¹c w takt g³owami, Kama kapelusz trzyma³a w rêku, w³osy wichrzy³y siê jej
na g³owie i przeœwieca³y promieniami s³oñca niby z³otymi szpilkami, bo szli pod zachód i sta-
n¹wszy na szczycie wzgórza przypatrywali siê miastu.

Karol wymin¹³ ich boczn¹ uliczk¹ i spiesznie pojecha³ do miasta.
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XX

– Niech pan wst¹pi na herbatê, bo ciocia bêdzie siê gniewaæ, ¿e puœci³am pana – prosi³a
Kama, gdy j¹ odprowadzi³ na Spacerow¹.

– Nie mam czasu, muszê teraz iœæ szukaæ Malinowskiego, trzy dni ju¿ nie by³ w domu,
jestem o niego bardzo niespokojny.

– No, dobrze, a jak go pan znajdzie, to przyjdŸcie obaj na herbatê.
– Dobrze!
Uœcisnêli sobie rêce po przyjacielsku i rozeszli siê.
– Panie Horn! – zawo³a³a za nim Kama z bramy.
Odwróci³ siê i czeka³, co powie.
– Ale siê pan teraz lepiej czuje, co? Nie jest pan ju¿ nieszczêœliwy, co?
– Lepiej, znacznie lepiej i dziêkujê za ten spacer ca³ym sercem.
– Trzeba byæ zdrowym, trzeba nie byæ nieszczêœliwym i trzeba iœæ jutro do Szai, dobrze? –

mówi³a cicho i jakimœ matczynym ruchem pog³aska³a go po twarzy.
Poca³owa³ j¹ w koñce palców i poszed³ do domu, ale szed³ wolno i apatycznie, pomimo

¿e szczerze niepokoi³a go d³uga nieobecnoœæ Malinowskiego, z którym mieszka³ i z którym
z¿y³ siê mocno przez te kilka miesiêcy oczekiwania na posadê.

Malinowskiego w domu nie by³o, mieszkanie wionê³o pustk¹ i znaæ by³o na ka¿dym kro-
ku, ¿e têdy przesz³a bieda, a przesz³a niema³a, bo Horn pogniewa³ siê z ojcem, który mu
wstrzyma³ pensjê, chc¹c tym sposobem zmusiæ upartego do powrotu.

Ale nie zmusi³, bo Horn siê zaci¹³ i postanowi³ iœæ dalej o w³asnych si³ach, a tymczasem
¿y³ po¿yczkami, kredytem i sprzeda¿¹ stopniow¹ mebli i sprzêtów oraz mi³oœci¹, jak¹ czu³
do Kamy, mi³oœci¹, która owiewa³a ca³¹ jego przyrodê s³odkim tumanem jak ten wieczór
czerwcowy, zapadaj¹cy na miasto, pe³ny ciszy g³êbokiej i gwiazd skrz¹cych siê w g³êbiach
strasznych, niby marzeñ-b³ysków, dr¿¹cych na fali powietrznej, jak ona wiecznej i jak ona
nigdy nieuchwytnej.

Przesta³ myœleæ o sobie, bo postanowi³ iœæ na miasto i odszukaæ przyjaciela.
Malinowski urz¹dza³ nieraz takie tajemnicze znikniêcia, po których wraca³ blady i zdener-

wowany, nie mówi¹c, gdzie by³, ale nigdy nie bawi³ tak d³ugo jak obecnie.
Horn obszed³ znajomych, gdzie spodziewa³ siê czegoœ dowiedzieæ, ale nikt Malinowskie-

go nie widzia³ od dni kilku; u jego rodziców siê nie dowiadywa³, bo nie chcia³ ich niepokoiæ,
a zreszt¹ pozostawia³ to na ostatek.

Przysz³o mu na myœl dowiedzieæ siê u Jaskólskich, do których Malinowski bardzo czêsto
zagl¹da³. Jaskólscy mieszkali teraz na jednej z nowo powstaj¹cych uliczek, pomiêdzy lini¹
drogi ¿elaznej, lasem i fabrykami Scheiblera.
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Uliczka by³a jeszcze na wpó³ polem, pó³ œmietnikiem, a pó³ miastem, bo ci¹gnê³a siê po-
rwan¹ lini¹ wœród zbó¿ zielonych, wzgórz usypanych z wywo¿onych z miasta rumowisk i ol-
brzymich do³ów, z których czerpano piasek.

Czteropiêtrowe domy, z nie tynkowanej ceg³y, ordynarne, ledwie sklejone, czerwieni³y siê
obok ma³ych domków drewnianych i prostych bud skleconych z desek na sk³ady.

U stóp lekkiego wzniesienia, na którym ci¹gnê³a siê uliczka, wlók³ siê kolorowy strumieñ,
zanieczyszczony odp³ywami z fabryk i zara¿aj¹cy dooko³a powietrze strasznymi wyziewami.
Stanowi³ on granicê pomiêdzy w³aœciwym miastem a polami i obmywa³ krêtymi liniami d³u-
gie parkany i kupy wywo¿onych z miasta œmieci.

Jaskólscy mieszkali pod samym lasem, w drewnianej ruderze o kilkunastu oknach frontu
i pe³nej przystawek i facjat na skrzywionym piêtrze. Teraz mieli siê znacznie lepiej, bo on
zarabia³ piêæ rubli tygodniowo przy budowie fabryki Borowieckiego, ona zaœ prowadzi³a skle-
pik z wiktua³ami na rachunek piekarza, za co mia³a mieszkanie i dziesiêæ rubli miesiêcznie.

Przed sklepikiem Jaskólskich siedzia³ poobwijany w ko³dry Antoœ i rozmarzonym, têsknym
wzrokiem przypatrywa³ siê sierpowi ksiê¿yca, który wy³ania³ siê zza chmur i osrebrza³ bla-
szane, wilgotne od rosy dachy i kominy miasta.

– Józio jest w domu? – zapyta³ Horn, œciskaj¹c mu wyschniêt¹, suchotnicz¹ rêkê.
– Jest... jest... – szepta³ z trudem chory nie puszczaj¹c jego rêki.
– Lepiej ci teraz ni¿ zim¹?
– Czy tam siê nikt nie dostanie? – zapyta³, wskazuj¹c rozszerzonymi oczami ksiê¿yc.
– Chyba po œmierci... – rzuci³ Horn, prêdko wchodz¹c do sklepiku.
– Ja czujê... jak tam jest strasznie cicho... – szepta³ chory wzdrygaj¹c siê ca³ym cia³em

i uœmiech okrutnej, nieprzepartej, bolesnej têsknoty rozjaœni³ jego twarz wychud³¹.
Zamilk³, opuœci³ rêce bezw³adnie jak ³achmany, opar³ g³owê o drzwi, przy których siedzia³,

i uton¹³ ca³¹ dusz¹ w tych przera¿aj¹cych g³êbiach, po których œlizga³ siê srebrny sierp ksiê-
¿yca.

Józio siedzia³ za sklepem, w ma³ej, ciasnej izdebce, pe³nej ³ó¿ek i gratów i tak dusznej, ¿e
otworzone drzwi i okna niewiele odœwie¿a³y rozpalone powietrze.

– Dawno widzia³eœ Malinowskiego?
– Ze dwa tygodnie nie by³ u nas, a nie widzia³em go od niedzieli.
– A Zoœka dawno by³a u was?
– Zoœka ju¿ do nas nie przychodzi. Mama siê na ni¹ pogniewa³a... Maryœka, bo wybijesz

szyby! – krzykn¹³ przez okno do ma³ego ogródka, w którym majaczy³a siê jakaœ postaæ ko-
bieca.

– Co ona tam robi? – zapyta³, patrz¹c na ciemn¹ œcianê lasu stoj¹cego o kilkadziesi¹t kro-
ków od domu, tak ¿e blask lampy, padaj¹cy przez okno d³ugim z³otym pasem, po³yskiwa³ na
pniach sosen.

– Kopie ziemiê, to Maryœka, weberka, pochodzi z naszych stron. Mama odst¹pi³a jej nasz
ogródek i ona zawsze po fabryce przychodzi tutaj gospodarowaæ. Taka g³upia, zdaje siê jej
przez to, ¿e jest na wsi.

Horn nie s³ucha³, myœla³, gdzie znaleŸæ Adama, oblecia³ bezwiednie oczami pokój i skle-
pik pe³en b³yszcz¹cych blaszanek od mleka, odetchn¹³ kilka razy dusznym, przesyconym ku-
rzem, dymem i zapachem chleba powietrzem i ¿egnaj¹c siê zapyta³ ¿artobliwie:

– Có¿, nie dosta³eœ znowu jakiego mi³osnego listu?
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– Dosta³em... tak...
Zaczerwieni³ siê gwa³townie.
– B¹dŸ zdrów...
– To i ja pójdê.
– Mo¿e na schadzkê, co? – zapyta³ ¿artobliwie.
– Tak, tak... Ale niech pan tak g³oœno nie mówi, jeszcze mama us³yszy.
Ubra³ siê spiesznie i wyszli na ciemn¹ ulicê.
Ciep³y wieczór czerwcowy wyci¹gn¹³ ludzi z domów i z nor mieszkalnych, siedzieli

w czarnych sieniach, na progach, przed domami, w piasku drogi lub w otwartych oknach,
przez które widaæ by³o niskie, ciasne izby pe³ne tapczanów i ³ó¿ek, hucz¹ce rojem ludzkim
jak ule.

Uliczka nie mia³a latarñ, oœwietla³ j¹ ksiê¿yc i smugi œwiate³ bij¹cych od okien i od po-
otwieranych szynków i sklepików.

Na œrodku drogi tarza³y siê z krzykiem gromady dzieci, a od jednego z dalszych szynków
bucha³ chór pijackiej piosenki i ³¹czy³ siê z dŸwiêkami harmonijki, rozlewaj¹cej z jakiegoœ
poddasza skoczne tony krakowiaka, i z hukiem poci¹gów, przelatuj¹cych niedaleko.

– Gdzie¿ masz to rendez-vous133? – zapyta³ Horn, gdy wyszli na uliczkê i szli œcie¿k¹ bie-
gn¹c¹ w poprzek szerokiego pola kartofli do miasta.

– Niedaleko, przy koœciele.
– ¯yczê ci powodzenia!
Horn poszed³ do rodziców Adama, ¿eby siê dowiedzieæ o niego, i trafi³ na wielk¹ burzê.
Matka sta³a na œrodku pokoju i krzycza³a na ca³y g³os. Zoœka p³aka³a spazmatycznie pod

piecem, a Adam siedzia³ przy stole z twarz¹ ukryt¹ w d³oniach; stoj¹ca na komodzie lampa
oœwietla³a ca³¹ scenê.

Horn wszed³, ale natychmiast siê cofn¹³ zmieszany.
Adam wybieg³ za nim.
– Mój drogi, poczekaj na mnie kilka minut w bramie, proszê ciê o to bardzo! – szepn¹³

gor¹czkowo i wróci³ do mieszkania.
Matka krzycza³a ostrym, podniesionym g³osem:
– Ja raz jeszcze pytam, gdzieœ by³a przez te trzy dni?
– Mówi³am ju¿ mamie, by³am na wsi pod Piotrkowem u znajomej.
– Zoœka, nie k³am! – rzuci³ krótko Adam i jego zielone, s³odkie oczy zapali³y siê gnie-

wem. – Ja wiem, gdzieœ by³a! – doda³ ciszej.
– No gdzie? – zawo³a³a dziewczyna z niepokojem, podnosz¹c nañ zap³akane oczy.
– U Kesslera! – szepn¹³ cicho, ale z tak¹ moc¹ bólu, ¿e matka rozkrzy¿owa³a rêce, a Zoœ-

ka zerwa³a siê z krzes³a, sta³a czas jakiœ na œrodku pokoju, wodz¹c hardym, buntowniczym
wzrokiem doko³a.

– A wiêc tak, by³am u Kesslera! jestem jego kochank¹, a wiêc tak! – zawo³a³a ostro i z tak¹
determinacj¹ w g³osie, ¿e matka cofnê³a siê pod okno, a Adam zerwa³ siê z krzes³a, a ona sta³a
chwilê w milczeniu, patrz¹c na nich hardym wzrokiem, ale po chwili fala zdenerwowania
zatrzês³a ni¹ tak silnie, ¿e nogi siê pod ni¹ ugiê³y, upad³a na dawne miejsce i wybuchnê³a
wstrz¹saj¹cym p³aczem.

Matka oprzytomnia³a, skoczy³a do niej, pochwyci³a za rêce i przyci¹gaj¹c do lampy za-
czê³a prêdko, gor¹czkowo mówiæ:
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– Ty jesteœ kochank¹ Kesslera? Ty, moja córka?
Chwyci³a siê za g³owê i zaczê³a biegaæ po pokoju z rykiem strasznego bólu.
– Jezus, Maria! – wo³a³a, za³amuj¹c rêce w rozpaczy.
Przypad³a znowu i trzês¹c ni¹ z ca³ych si³, szepta³a ochryp³ym, zduszonym przez wzrusze-

nie g³osem:
– Wiêc te wyjazdy do ciotki, te spacery, te chodzenia z przyjació³kami do teatru, te stroje

– to wszystko. A, rozumiem teraz, rozumiem! I ja na wszystko pozwala³am, by³am tak œlepa!
Jezus, Maria! A nie karz mnie, Bo¿e przedwieczny, za œlepotê, a nie karz mnie, Panie mi³o-
sierny, za dzieci moich winy, bom ich niewinna! – b³aga³a nieprzytomnym g³osem, padaj¹c
w wielkiej skrusze przed obrazem Matki Boskiej oœwieconym oliwn¹ lampk¹.

Cisza zapad³a na chwilê.
Adam ponuro patrzy³ w lampê, a Zoœka sta³a pod œcian¹ skulona, z³amana, nieszczêœliwa,

³zy wielkimi per³ami sypa³y siê z jej oczów i zalewa³y twarz ca³¹, drga³a ustawicznie, wstrz¹-
sana ³kaniem, w³osy siê jej rozsypa³y na ramiona i na czo³o, odgarnia³a je automatycznym
ruchem i nie widzia³a nic ju¿, co siê dzia³o doko³a.

Matka podnios³a siê z kolan, twarz jej blada i obrzêk³a pe³na by³a surowoœci nieub³aganej
i grozy.

– Zdejm zaraz te aksamity! – zawo³a³a.
A gdy Zoœka zawaha³a siê nie rozumiej¹c, matka zaczê³a zrywaæ z niej aksamitny stanik

i dar³a go w kawa³y.
– To twoja hañba, ty ulicznico! – krzycza³a i wpad³a w sza³ niszczycielki, zerwa³a z niej

ca³¹ garderobê i porwa³a j¹ w strzêpy, podepta³a z nienawiœci¹ i rzuci³a siê do komody, i wy-
rzuca³a z niej, i dar³a wszystko, co nale¿a³o do Zoœki, która og³upia³ym wzrokiem przypatry-
wa³a siê zniszczeniu i szepta³a urywanymi s³owami:

– On mnie kocha... on obieca³ siê ze mn¹ o¿eniæ... ja nie mog³am ju¿ wytrzymaæ w fabryce
– ja nie chcê umieraæ w przêdzalni... ja nie chcê byæ weberk¹ ca³e ¿ycie... Mamusiu droga,
matuchno moja jedyna, przebacz mi, mamusiu, miej litoœæ nade mn¹! – krzyknê³a gwa³townie,
rzucaj¹c siê do nóg matki. Zerwa³a siê w niej resztka œwiadomoœci i mocy panowania nad sob¹.

– Mo¿esz iœæ sobie teraz do Kesslera, ja ju¿ córki nie mam – szepnê³a matka sucho, otwie-
raj¹c drzwi szeroko i wyrywaj¹c siê z jej objêæ.

Zoœka zalana nag³ym, oœlepiaj¹cym strachem, jaki wion¹³ ze s³ów matczynych i tej czar-
nej gardzieli korytarza, jaki ujrza³a przed sob¹, cofnê³a siê w ty³ i runê³a do nóg matki z nie-
ludzkim okrzykiem trwogi strasznej; czepia³a siê jej r¹k, jej sukni, jej kolan, czo³ga³a siê za
ni¹ na kolanach i ¿ebra³a nieprzytomnym, prze³zawionym g³osem litoœci i przebaczenia.

– Zabij mnie, a nie wypêdzaj! Zabijcie mnie, ludzie, bo ju¿ nie wytrzymam! Adam, bracie
mój. Ojcze mój, miejcie litoœæ nade mn¹.

– Wynoœ siê natychmiast i nie pokazuj siê nigdy tutaj, bo ciê jak psa wypêdzê i oddam
policji! – sycza³a matka nieub³aganie, skamienia³a w gniewie, bo wszystko w niej nagle
z wielkiego bólu zamar³o, nawet litoœæ.

Adam równie¿ nieporuszony s³ucha³ i patrza³, tylko jego zielone oczy straci³y ostry po³ysk
gniewu i mroczy³y siê ³zami.

– Precz mi! – krzyknê³a ostro raz jeszcze matka.
Wtedy Zoœka przystanê³a na mgnienie na œrodku pokoju i rzuci³a siê z ob³¹kanym krzy-

kiem w korytarz, a¿ s¹siedzi zaczêli drzwi otwieraæ i wychylaæ g³owy, przebieg³a ca³y dom
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familijny, zbieg³a na dó³, na podwórze, wcisnê³a siê w ciemny k¹t pod akacje kwitn¹ce, i ze-
mdla³a z dzikiego, zwierzêcego strachu.

Adam wybieg³ za ni¹, a przywróciwszy do przytomnoœci szepn¹³ miêkkim, braterskim
g³osem:

– Zoœka, chodŸ do mnie! Ja ciê nie opuszczê.
Nic nie odpowiedzia³a, tylko chcia³a mu siê wyrwaæ z r¹k i uciekaæ w œwiat.
Z trudem j¹ uspokoi³, okrêci³ w jak¹œ chustkê, któr¹ przyniós³ z domu, bo dziewczyna ca³a

by³a w strzêpach, uj¹³ mocno pod rêkê i poprowadzi³ do doro¿ki.
Horn, który czeka³ w bramie, przy³¹czy³ siê do nich.
– Tak siê sta³o, ¿e Zoœka chwilowo bêdzie mieszkaæ u mnie, nie moglibyœcie sobie poszu-

kaæ mieszkania na kilka dni?
– Dobrze. Pójdê do Wilczka, on ma du¿e mieszkanie.
Jechali w milczeniu, tylko przeje¿d¿aj¹c obok pa³acu Kesslera Zoœka przycisnê³a siê sil-

niej do brata i zaczê³a cicho p³akaæ.
– Nie p³acz, to siê wszystko da za³agodziæ! Nie p³acz, matka da siê przeprosiæ, z ojcem

sam siê rozmówiê! – pociesza³ j¹ i ca³owa³ po zap³akanych oczach, i g³adzi³ jej w³osy roztar-
gane.

Tak odczu³a te pocieszenia i jego mi³oœæ, ¿e objê³a go ramionami, ukry³a mu twarz na pier-
siach i jak dziecko skar¿y³a siê cichym, urywanym szeptem na swoj¹ dolê nieszczêœliw¹, nie
zwa¿aj¹c na obecnoœæ Horna.

Urz¹dzili jej zaraz mieszkanie z pokoju brata, który siê przeniós³ do pokoju Horna, za-
mknê³a siê w nim, nie chcia³a wyjœæ na herbatê, jak¹ zagotowa³ Horn.

Adam sam jej zaniós³.
Wypi³a trochê; rzuci³a siê na ³ó¿ko i zasnê³a natychmiast.
Adam zagl¹da³ do niej co chwila, pookrywa³ j¹, czym móg³, wytar³ chusteczk¹ jej twarz,

bo ³zy pomimo snu p³ynê³y spod zamkniêtych powiek, potem powróci³ i szepn¹³ cichym
g³osem:

– Domyœlacie siê, co siê sta³o?
– Nie, nie, i proszê was bardzo, nie mówcie mi, bo widzê, jak was to boli. Ja zaraz wy-

chodzê.
– Zostañcie jeszcze chwilê. S³yszeliœcie, musieliœcie s³yszeæ, co mówili o Zoœce?
– Na plotki nigdy nie zwracam uwagi, nigdy ich s³uchaæ nie chcê – rzek³ Horn wymijaj¹co.
– To nie plotki, to prawda! – rzek³ ostro, wstaj¹c z miejsca.
– Wiêc có¿ poczniecie? – zapyta³ z wielkim wspó³czuciem.
– Idê w tej chwili do Kesslerów! – szepn¹³ twardo i zielone oczy b³ysnê³y mu takim to-

nem jak szmelcowana lufa rewolweru, który schowa³ do kieszeni.
– To na nic siê nie przyda, z bydlêciem nie mo¿na spraw ludzkich za³atwiaæ.
– Spróbujê, a jak mi siê nie uda, to...
– To co – podchwyci³ spiesznie Horn, przestraszony akcentem groŸby, jaki brzmia³ w jego

g³osie.
– To pomówimy inaczej... to siê poka¿e...
Horn chcia³ mu t³umaczyæ, ale Adam nie chcia³ s³uchaæ, tylko gdy siê rozstawali przed

bram¹, uœcisn¹³ mu silnie rêkê i pobieg³ do pa³acu Kesslera.
Nie zasta³ i nikt nie umia³ go objaœniæ, gdzie w tej chwili mo¿e byæ m³ody Kessler.
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Popatrzy³ z ca³¹ nienawiœci¹ na wspania³e mury pa³acu, na b³yszcz¹ce przy ksiê¿ycu jego
wie¿yczki i z³ocone balkony, na zas³oniête bia³ymi storami okna i poszed³ do fabryki do ojca.

Stary Malinowski, jak zwykle, niby ¿uraw niestrudzony obchodzi³ to olbrzymie ko³o rozpê-
dowe, które jak ptak potworny rzuca³o siê w mrocznej, roztrzêsionej ruchem wie¿y, zapada³o
siê w ziemiê, wybiega³o z cieniów, po³yskiwa³o roziskrzonym, zimnym tumanem stali i okrêca-
³o siê dooko³a z tak¹ szalon¹ szybkoœci¹, ¿e ¿adnego konturu nie mo¿na by³o pochwyciæ.

Taki szalony krzyk maszyny hucza³ w wie¿y, ¿e stary szeptem zapyta³ syna:
– Znalaz³eœ Zoœkê?
– Przywioz³em j¹ dzisiaj wieczorem.
Stary popatrzy³ nañ d³ugo i poszed³ znowu obejœæ maszynê, naoliwi³ niektóre czêœci, przy-

gl¹da³ siê manometrowi, wytar³ t³oki, które z sykiem pracowa³y ociekaj¹c oliw¹, krzykn¹³
przez tubê do maszynistów pracuj¹cych ni¿ej i powróciwszy do syna powiedzia³ zaciœniêtym
gard³em.

– Kessler!
Zêby mu siê wyszczerzy³y jakby do k¹sania.
– Tak, ale on mój! Niech mu ojciec da spokój – zacz¹³ gor¹co Adam.
– G³upiœ! Mam z nim wa¿ne sprawy, ani mi siê wa¿ go tkn¹æ, s³yszysz?
– S³yszê, ale swojego nie odst¹piê.
– Ani mi siê wa¿! – zawarcza³ stary, podnosz¹c czarne, olbrzymie piêœcie jakby do ude-

rzenia. – Gdzie ona teraz?
– Matka j¹ wypêdzi³a z domu.
Sykn¹³ przez zaciœniête zêby i bure oczy zapad³y mu g³êboko pod brwi krzaczaste i rzuca-

³y tylko cieñ groŸny na twarz szar¹ i such¹.
Zgarbi³ siê i obchodzi³ powoli to ko³o, które œpiewa³o rykiem szalony hymn si³y uwiêzio-

nej, targaj¹cej siê z wœciek³oœci¹ pomiêdzy trzês¹cymi siê murami.
Przez ma³e zakurzone okienka budynku la³ siê srebrny, ksiê¿ycowy kurz, w którym niby

sine widmo tañczy³o z krzykiem bydlê olbrzymie.
Adam, nie mog¹c siê doczekaæ wiêcej s³ów od ojca, powsta³ i zmierza³ do wyjœcia.
Stary wysun¹³ siê za nim i ju¿ za progiem szepn¹³:
– Zajmij siê t¹... przecie¿ to nasza krew...
– Wzi¹³em j¹ do siebie.
Pochwyci³ go i ¿elaznymi ramionami przycisn¹³ do serca.
Zielone, s³odkie oczy syna wpi³y siê z wielk¹ mi³oœci¹ w bure, roz³zawione oczy ojca, pa-

trzyli w siebie do g³êbi, na wskroœ i rozeszli siê bez s³owa.
Stary spiesznie obchodzi³ maszynê i zaoliwionymi palcami wyciera³ oczy.
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XXI

– Interes prosty, czyste z³oto, powiadam wam. Kupi³em plac, który musi, uwa¿acie, musi
odkupiæ ode mnie Grünspan za tak¹ cenê, jak¹ wzi¹æ zechcê – t³umaczy³ nazajutrz rano Stach
Wilczek Hornowi, który spa³ u niego.

– Dlaczego musi? – zapyta³ zaspanym g³osem Horn.
– Bo mój plac otacza fabrykê jego z dwóch stron; z boku i z ty³u, z drugiego boku le¿¹

place Szai Mendelsohna, a od frontu ulica. Grünspan chce powiêkszyæ fabrykê, a nie ma u sie-
bie miejsca. Ma byæ dzisiaj u mnie, zobaczycie, jak¹ ma minê. On ten plac targowa³ przez
trzy lata i przez trzy lata postêpowa³ dotychczasowemu w³aœcicielowi po sto rubli na rok,
chcia³ kupiæ tanio, czeka³, nie spieszy³o mu siê. Cudem siê dowiedzia³em, post¹pi³em ch³opu
grubo i po cichutku kupi³em, teraz ja bêdê czeka³, teraz mnie siê nie spieszy... ha, ha, ha! –
œmia³ siê weso³o, zacieraj¹c rêce, oblizywa³ wywiniête wargi i mruga³ oczami.

– Ile¿ macie tego placu?
– Ca³e cztery morgi! Piêædziesi¹t tysiêcy rubli jakbym ju¿ mia³ w kieszeni.
– Jeœli siê ³udziæ, to ju¿ mocno! – zaœmia³ siê Horn, nieco dotkniêty t¹ cyfr¹.
– Ja siê nigdy w interesach nie mylê. Grünspan ma stawiaæ dwa pawilony, razem oko³o

dwóch tysiêcy ludzi i pomyœleæ, ¿e gdyby je musia³ stawiaæ w innym miejscu, choæby o kil-
kaset kroków dalej, to koszty budowy, urz¹dzeñ i administracji podnios¹ mu siê w dwójna-
sób. Pijecie jeszcze herbatê?

– A proszê, jeœli jest gor¹ca, ale jak na przysz³ego milionera macie diablo wygryzione fili-
¿anki! – zwróci³ uwagê, dzwoni¹c ³y¿eczk¹ w wyszczerbione fajansowe fili¿anki.

– To g³upstwo, bêdzie siê jeszcze pija³o na sewrskich – odpowiedzia³ lekcewa¿¹co. – Za-
stawiê was samych na parê minut – rzek³, patrz¹c przez okno i wyszed³ do sieni, bo kilka
kobiet starych, wynêdznia³ych, z koszykami na rêku, ukaza³o siê pomiêdzy wiœniami na pó³
usch³ymi, jakie sta³y przed domem.

Horn tymczasem obejrza³ siê po pokoju, stanowi¹cym mieszkanie przysz³ego milionera.
By³a to prosta ch³opska izba o wykrzywionych œcianach, wybielonych wapnem; gliniany

ubity tok134, stanowi¹cy pod³ogê, pokrywa³y kawa³y dywanu barchanowego w jaskrawe czer-
wone kwiaty; krzywe, ma³e okienko, przys³oniête brudn¹ firank¹, wpuszcza³o tak ma³o œwia-
t³a, ¿e ca³a izba i nêdzne, zbierane jakby ze œmietników graty tonê³y w mroku, w którym tylko
b³yszcza³ jaskrawo wielki samowar, stoj¹cy na zwyk³ym ch³opskim kominie, pod wielkim
okapem.

Kilkanaœcie ksi¹¿ek le¿a³o na stole wœród kawa³ków starego ¿elastwa, rzemieni i cewek
z próbkami ró¿nokolorowej przêdzy bawe³nianej.

Horn zacz¹³ przegl¹daæ ksi¹¿ki, ale ¿e doszed³ go przez szyby rozp³akany g³os kobiecy,
od³o¿y³ i s³ucha³.
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– Pan mi po¿yczy dziesiêæ rubli! Pan wie, ¿e Ruchla Wassermanowa jest uczciwa, jest
biedna kobieta. Jak ja dzisiaj nie bêdê mia³a pieniêdzy, to nie zrobiê interesu i nie bêdê mia³a
z czego ¿yæ ca³y tydzieñ.

– Pieniêdzy bez fantu nie dam.
– Panie Wilczek! ja oddam, ja panu przysiêgnê na wszystkie œwiêtoœci, ¿e oddam... My

jeœæ nie mamy; moje ma³e dzieci, mój m¹¿, moja matka... uny czekaj¹, ¿eby ja im przynios³a
kawa³ek chleba! A jak pan mi nie po¿yczy, to sk¹d ja im wezmê...

– Niech zdechn¹, co mi to szkodzi!
– Takie s³owo, takie niedobre s³owo pan powiedzia³ – jêcza³a ¯ydówka.
Wilczek usiad³ na ³awce pod oknem i zacz¹³ przeliczaæ pieni¹dze, jakie mu drugie kobiety

oddawa³y.
Po rublu, po dwa, najwy¿ej po piêæ, k³ad³y przed nim miedziakami, po dziesi¹tce, wyci¹-

ganej z wêz³ów i skrytek.
Liczy³ uwa¿nie i co chwila wyrzuca³ jak¹œ sztukê.
– Gitla, ta dziesi¹tka na nic, dawaæ inn¹!
– Na moje sumienie, to dobry pieni¹dz. Ja j¹ mam od jednej obywatelki, co una zawsze

kupuje ode mnie pomarañcz! Nu, dlaczego ma byæ niedobry! un sie œwieci – wo³a³a, œlini¹c
dziesi¹tkê i wycieraj¹c j¹ fartuchem.

– Dawaæ prêdko inn¹, bo nie mam czasu!
– Panie Wilczek, pan jest szlachetna osoba, pan mi po¿yczy... – prosi³a Wassermanowa.
– Pani Sztein, brakuje 15 kop.! – zawo³a³ zwracaj¹c siê do ma³ej, starej ¯ydówki z trzê-

s¹c¹ siê g³ow¹, ubran¹ w zat³uszczony czepek.
– Brakuje! to nie mo¿e byæ! tam jest ca³e piêæ rubli, ja dobrze liczy³am.
– Do³o¿yæ, i basta! Szteinowa zawsze tak mówi i zawsze brakuje, znamy siê dobrze.
Szteinowa zaczê³a dowodziæ, ¿e nie brakuje, co tak zirytowa³o Wilczka, ¿e zgarn¹³ pieni¹-

dze i rzuci³ je w piasek pod jej nogi.
Szteinowa z wielkim lamentem zbiera³a je z piasku i uk³ada³a z powrotem na ³awce.
Wassermanowa przysunê³a siê znowu do Wilczka i dotykaj¹c jego ³okcia koñcami palców

prosi³a cichym, rozp³akanym g³osem:
– Ja czekam!... ja wiem, co pañska osoba bêdzie litoœciwa...
– Bez zastawu nie dam ani rubla – rzek³. – Niech Wassermanowa po¿yczy sobie od

ziêcia!...
– Co pan wspomina tego ³ajdaka! Pan wie, ja jemu da³am za córk¹ na stó³, ¿ywych pieniê-

dzy ca³e czterdzieœci rubli, to ten ga³gan w nieca³e pó³ roku wszystko wyda³! Pan s³yszy,
wszystko wyda³! Na co un wyda³ taki kapita³!

Wilczek nie s³ucha³ narzekañ, odbiera³ nale¿noœci z procentami za tydzieñ ubieg³y i po¿y-
cza³ na nastêpny, wpisuj¹c nazwiska i cyfry z wielk¹ dok³adnoœci¹ w notes.

Obojêtnie s³ucha³ narzekañ i z nieukrywan¹ wcale pogard¹ traktowa³ ten t³um kobiet wy-
nêdznia³ych.

Nie wzrusza³y go ich oczy zaczerwienione, wypalone przez s³oñce i mrozy; te postacie
w ³achmanach; te twarze o wyrazie wiecznej troski i g³odu, wychylaj¹ce siê spod peruk i brud-
nych chustek, ani ten ca³y chór nêdzy, który lamentowa³ w ostrym s³oñcu, wpoœród drzew
schn¹cych, zmursza³ych, gdzieniegdzie tylko zieleniej¹cych, na trawnikach poros³ych chwa-
stem, z którego dziewanny wysmuk³e i wielkie ³opiany wysuwa³y bladozielone liœcie.
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Zaraz za drog¹ miasto rozlewa³o siê morzem czerwonych domów, kominów i dachów, po
których gra³o s³oñce blaskami; huki, turkoty, œwisty nape³nia³y ogródek ci¹g³¹ wrzaw¹ i trzê-
s³y drewnianymi, pokrzywionymi œcianami domu Wilczkowego.

Horn ze zdumieniem ¿ywego wspó³czucia przypatrywa³ siê szeregom tej nêdzy, stoj¹cej
przed domem i ze wzrastaj¹cym oburzeniem s³ucha³ i wtajemnicza³ siê w interesy Wilczka.

Nie móg³ ju¿ dalej wytrzymaæ i gdy Wilczek za³atwiwszy ostatni¹ sprawê powróci³ do izby,
Horn w milczeniu wzi¹³ kapelusz i skierowa³ siê do wyjœcia.

– Nie chodŸcie jeszcze.
– Muszê iœæ do Szai, a przy tym powiem prawdê, ¿e to, co s³ysza³em i widzia³em tutaj

przed chwil¹, przejê³o mnie g³êbok¹ odraz¹ do pana, panie Wilczek... Zechce mnie pan uwa-
¿aæ, a ze mn¹ i ca³e nasze towarzystwo, za zupe³nie sobie obce i nieznajome – powiedzia³
ostrym g³osem i obrzucaj¹c go pogardliwym spojrzeniem chcia³ wyjœæ.

– Nie wypuszczê pana, musi pan wys³uchaæ tego, co powiem! – zawo³a³ Wilczek spiesz-
nie zagradzaj¹c mu sob¹ drzwi, sp¹sowia³ od gniewu, ale mówi³ spokojnie.

Horn popatrzy³ mu prosto w oczy i nie zdejmuj¹c kapelusza usiad³ i rzek³ sucho:
– S³ucham pana!
– Chcê pana tylko objaœniæ. Nie jestem lichwiarzem, o co mnie pan prawdopodobnie po-

s¹dzi³, a nie jestem dlatego, ¿e ja pracujê u Grosglika i operujê na jego korzyœæ i na jego od-
powiedzialnoœæ. Mówiê to panu pierwszemu, bo nigdy przedtem nie potrzebowa³em siê
usprawiedliwiaæ ani t³umaczyæ z moich czynnoœci.

– Czemu¿ to pan robi teraz? nic pana przecie¿ nie zmusza! nie jestem sêdzi¹ œledczym!
– Dlatego to robiê, aby nie byæ s¹dzonym fa³szywie. Mo¿ecie mnie liczyæ do swoich znajo-

mych lub nie liczyæ – to kwestia uboczna, ale nie chcia³bym, aby mnie miano za lichwiarza.
– Mo¿esz pan byæ pewnym, ¿e siê nim zajmowaæ nie bêdziemy.
– Jak ja w tej chwili pogard¹ pana, któr¹ s³yszê w g³osie.
– Wiêc po có¿ mnie pan zatrzymuje?
– Zatrzymywa³em! – rzek³ z naciskiem. – Powiedzia³em na usprawiedliwienie, ¿e jestem

tylko cz³owiekiem Grosglika i operujê jego pieniêdzmi i na jego korzyœæ! Ju¿ci, ¿e nie robiê
tego za darmo.

– ¯aden za najwiêksz¹ pensjê nie przyj¹³by funkcji obdzierania nêdzarzy.
– To siê tak powiada w salonikach i przy pannach, bo taki frazes brzmi ³adnie i do niczego

nie obowi¹zuje.
– To jest zwyk³a ludzka uczciwoœæ, a nie frazes, panie Wilczek.
– Mo¿na to i tak nazwaæ, nie bêdê siê sprzecza³ o dŸwiêki. Pan uwa¿a mnie za ³ajdaka, ¿e

pomagam Grosglikowi do obdzierania nêdzarzów, tak? Otó¿ ja pana przekonam, ¿e ten ³aj-
dak robi wiêcej dla tej nêdzy sam ni¿ wy wszyscy razem, inteligenci i ró¿ne resztki szlachec-
kie. Proszê, spojrzyj pan w tê ksi¹¿kê, jest to ca³oroczny rachunek sum wypo¿yczanych
i procentów, jakie przynios³y za rok ubieg³y. Ksi¹¿kê prowadzi³ mój poprzednik, a tutaj jest
moja ksi¹¿ka, prowadzona od Nowego Roku. Porównaj pan cyfry po¿yczek i dochodów.

Horn bezwiednie prawie rzuci³ okiem i zobaczy³, ¿e suma dochodów w drugiej ksi¹¿ce
by³a o po³owê mniejsz¹ ni¿ w pierwszej.

– Có¿ to znaczy, dlaczego?
– Znaczy to, ¿e o sto piêædziesi¹t procent biorê mniej ni¿ mój poprzednik. Znaczy to, ¿e

jak rachunki mówi¹, dajê z w³asnej kieszeni nêdzarzom od stu do dwustu rubli miesiêcznie,
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bo w³aœnie te sto piêædziesi¹t procent stanowi³y moje wynagrodzenie dodatkowe. Zrzek³em
siê go i nie szukam w tym chluby.

– Darowuje pan im ich pieni¹dze, wielka ³aska, istotnie.
– Mówisz pan jak cz³owiek nie maj¹cy pojêcia o interesach.
– Nie, tylko jak cz³owiek, który nie uwa¿a za bohaterstwo branie zamiast trzystu procent

– sto piêædziesi¹t.
– Dobrze, nie mówmy o tym! – zawo³a³ Wilczek i zniechêconym ruchem rzuci³ ksi¹¿ki

w g³¹b kasy ogniotrwa³ej stoj¹cej w k¹cie i zacz¹³ bêbniæ w stó³, i patrzy³ na wiœnie ko³ysz¹-
ce siê za oknem.

By³ bardzo ponury, bo siê obawia³, ¿e przez niego ta wieœæ o operacjach lichwiarskich roz-
leje siê po £odzi i zamknie mu drzwi w „kolonii” i w kilku innych znajomych domach.

Horn przypatrywa³ siê uwa¿nie i zapomnia³ o odejœciu, oburzenie ust¹pi³o miejsca cieka-
woœci, z jak¹ s³ucha³ Wilczka, przedstawia³ mu siê teraz zupe³nie inaczej, bi³a od niego jakaœ
si³a potê¿na, której dotychczas nie zauwa¿y³, gdy¿ co prawda nigdy na niego nie zwraca³
szczególniejszej uwagi.

– Ach, ogl¹da mnie pan jak cz³owieka pierwszy raz widzianego.
– Przyznajê siê, ¿e pierwszy raz przygl¹dam siê panu uwa¿nie.
– Zadziwiaj¹cy okaz, co? Cham o brudnych instynktach, zwyk³y parobek ¿ydowski do

wszystkiego; brzydki, marny i niegodziwy! Có¿ robiæ, panie, nie urodzi³em siê w pa³acu,
a tylko w zwyk³ej cha³upie; nie jestem piêkny, nie jestem przyjemny, nie jestem wasz i dlate-
go nawet moje cnoty, jeœli je mam, s¹ wystêpkami, no, ale i dlatego po¿yczacie pieniêdzy ode
mnie – doda³ ze œmiechem i jego ma³e oczki zamigota³y ironi¹.

– Panie, a to Wassermanowa przysz³a! – zawo³a³ ch³opak przez drzwi.
– Wojtek, niech ju¿ wyje¿d¿aj¹ na kolej, daj ten fracht Antkowi, za pó³ godziny bêdê na

stacji. Ka¿ Wassermanowej przyjœæ.
Wassermanowa przynios³a œwieczniki szabasowe i wielki bursztynowy garnitur na zastaw

dziesiêciu rubli, jakie jej natychmiast wyp³aci³ Wilczek, odliczaj¹c z góry rubla procentu za
tydzieñ.

– Pan powie, ¿e to lichwa, co? A gdybym nie da³ jej tych pieniêdzy, umar³aby z g³odu.
A takich kobiet, ¿yj¹cych z wypo¿yczonych od nas pieniêdzy, jest kilkadziesi¹t w £odzi, ka¿-
da z nich ma dzieci, matki, mê¿ów, którzy siê modl¹ lub s¹ niedo³êgami.

– Czyli ¿e spo³eczeñstwo powinno wam byæ wdziêczne za tak niestrudzon¹ dobroczyn-
noœæ.

– Mog³oby daæ nam spokój, kiedy je uszczêœliwiamy bezinteresownie.
Rozeœmia³ siê serdecznie i bardzo cynicznie.
– Panie, ten ¯yd Grünspan id¹! – zawo³a³ ch³opak przez drzwi.
– Mo¿e pan zostanie jeszcze na chwilê, aby byæ œwiadkiem bardzo weso³ej sceny.
Horn nie mia³ czasu protestowaæ, bo w tej chwili wszed³ Grünspan.
– Dzieñ dobry, panie Wilczek, pan ma goœci, ja mo¿e przeszkadzam! – wo³a³ ju¿ od pro-

gu, nie wyjmuj¹c cygara z ust i wyci¹gaj¹c rêkê do powitania.
– Bardzo proszê, mój przyjaciel, pan Horn – przedstawia³.
Grünspan szybko wyj¹³ cygaro z ust i przenikliwym spojrzeniem obrzuci³ Horna.
– Pan pracowa³ u Bucholca? – zapyta³ dosyæ wynioœle. – Pan syn Horn et Weber w War-

szawie? – zapyta³ po raz drugi, nie otrzymawszy odpowiedzi na pierwsze.
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– Tak.
– Bardzo mi przyjemnie. My z ojcem pañskim robimy interesy.
Wyci¹gn¹³ rêkê i bardzo ³askawie dotkn¹³ siê koñcami palców rêki Horna.
– A ja do pana, panie Wilczek, przyszed³em na spacer, po s¹siedzku.
– Bardzo przyjemne powietrze dzisiaj. Niech¿e pan siada – zaprasza³ gor¹co Wilczek, nie

mog¹c ukryæ radoœci, jak¹ mu sprawi³a wizyta Grünspana.
Grünspan odgarn¹³ delikatnie po³y d³ugiego cha³ata i usiad³, wyci¹gn¹³ na izbê nogi obute

w d³ugie do kolan buty i podniós³ chytr¹, wypasion¹ twarz, œwiec¹c¹ t³uszczem.
Maleñkie czarne oczki biega³y mu ustawicznie po izbie i wybiega³y za okno w ogródek,

czepia³y siê czerwonych murów fabryki stoj¹cych tu¿ z boku i powraca³y, badaj¹c twarze
Horna pobie¿nie i Wilczka bardzo niespokojnie.

Okrywa³ siê gêstymi k³êbami dymu, chrz¹ka³, poprawia³ siê na krzeœle i nie wiedzia³, od
czego zacz¹æ.

Wilczek równie¿ milcza³, spacerowa³ po izbie, uœmiecha³ siê, oblizywa³ ³akomie wywi-
niête wargi i rzuca³ porozumiewaj¹ce spojrzenia na Horna, który siedzia³ nachmurzony i roz-
wa¿a³ s³owa i postêpowanie Wilczka.

– Przyjemny ch³ód jest w pañskim domu – zacz¹³ fabrykant wycieraj¹c kraciast¹ chustk¹
spocon¹ twarz.

– Okna przys³oniête przez ogród nie puszczaj¹ s³oñca. Pan widzia³ mój ogród, panie
Grünspan?

– Nie mia³em czasu. Kiedy ja mia³em ogl¹daæ? Cz³owiek przy tylu interesach jest uwi¹za-
ny jak ten kuñ do woza.

– A jeœli panowie zechc¹, to mo¿e byœmy wyszli na powietrze. Pokaza³bym panom swoje
pole i ogród, dobrze?

– Dobrze, bardzo dobrze! – zawo³a³ ¿ywo Grünspan i poszed³ przodem.
Obeszli ciasne podwórze, pe³ne do³ów zape³nionych gnojówk¹, kup nawozu, starych bali

i desek, i stosów starego ¿elastwa, blach i starych garnków, które dwóch ludzi ³adowa³o na
wielkie wozy.

Z jednej strony podwórza by³y nêdzne szopy kryte s³om¹ i zbite ze zmursza³ych desek,
w których sta³y beczki z cementem, a z drugiej równie¿ nêdzne stajnie ci¹gnê³y siê pod mu-
rem fabryki Grünspana.

– Nie wyœcigowe! – zawo³a³ ze œmiechem Wilczek, widz¹c, ¿e Horn z przykroœci¹ patrzy
do stajni na nêdzne okalecza³e wyw³oki koñskie, stoj¹ce ze zwieszonymi ³bami przy ¿³obach.

– Tu nie jest przyjemny zapach – zauwa¿y³ fabrykant, poci¹gaj¹c delikatnym nosem po-
wietrze.

Ogl¹dali nastêpnie kawa³ pustego pola, szczerego piasku, z którego wiatry wywia³y
wszystk¹ roœlinn¹ ziemiê, ¿e ¿ó³ci³ siê jak posypany ochr¹.

Wielkie sterty œmieci wywo¿onych z miasta, po których grzeba³y wynêdznia³e psy, rozwa-
la³y siê wzd³u¿ fabrycznego muru, jaki siê ci¹gn¹³ do po³owy d³ugoœci pola.

– Z³oto, nie ziemia! Cebula roœnie tutaj jak ³by kocie! – zauwa¿y³ Wilczek, ironicznie siê
uœmiechaj¹c.

– No, i bardzo ³adny krajobraz st¹d widaæ – powiedzia³ Horn, wskazuj¹c na liniê lasów
miejskich, ca³¹ w niebieskawo-opalowych mg³ach s³oñca, i na p³owe fale przeganiaj¹ce siê
po ¿ytach, spoœród których wychyla³y siê czerwone szyje kominów fabrycznych.
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– Co pan mówi, jaki krajobraz! To s¹ place do sprzedania! – zawo³a³ Grünspan ¿ywo, zi-
rytowany ironi¹ Wilczka.

– Ma pan racjê, ale mój plac jest jeszcze fajniejszy, bo le¿y tu¿ przy pañskiej fabryce i pra-
wie w mieœcie, mo¿na by za³o¿yæ na nim œliczny park...

– Za³ó¿ pan, to moi robotnicy bêd¹ mieli gdzie odpoczywaæ w œwiêto...
Powrócili przed dom i usiedli na ³awce.
Horn po¿egna³ ich i poszed³, a oni siedzieli jakiœ czas w milczeniu i udawali przed sob¹,

¿e siê rozkoszuj¹ powietrzem przesyconym zapachem dymów i wyziewami g³êbokich rowów,
pe³nych gryz¹cych odp³ywów fabrycznych.

Drog¹ ci¹gnê³y nieprzerwanym ³añcuchem wozy z ceg³¹ i podnosi³y dusz¹cy czerwonawy
kurz, który osiada³ na liœciach wiœni i na trawach, a od fabryki Grünspana bi³y ustawicznie
k³êby czarnych dymów i t³uk³y siê pomiêdzy drzewami ogródka, i rozpoœciera³y nad nim
brudny, szary baldachim, przez który z trudem przes¹cza³o siê s³oñce.

– Mia³em do pana interes – zacz¹³ pierwszy Grünspan.
– Wiem nawet jaki, wspomina³ mi o tym mój przyjaciel, Moryc Welt.
– Kiedy pan wiesz, to mówmy krótko i prêdko – zawo³a³ fabrykant z lekcewa¿eniem.
– Dobrze. Ile pan dajesz za ten plac, który jest panu tak bardzo potrzebny.
– On mi nie jest potrzebny! Ja bym go kupi³ tylko dlatego, ¿eby tê brzydk¹ cha³upê zwaliæ

i te drzewa wyci¹æ, mnie to przeszkadza, bo ja przez nie z mojego mieszkania nie widzê lasu.
Ja bardzo lubiê las.

– Ha, ha, ha!
– Pan siê bardzo przyjemnie œmieje, dobry œmiech to ³adny kawa³ek zdrowia – zauwa¿y³

Grünspan, hamuj¹c niecierpliwoœæ. – Ale ja nie mam czasu, panie Wilczek – doda³ powstaj¹c
z ³awki.

– I ja równie¿ czasu nie mam, bo muszê iœæ na kolej.
– Wiêc nasz interes?
– No – ile¿ pan dajesz?
– Ja lubiê prêdko za³atwiaæ sprawy, dam panu dwa razy tyle za ten œmietnik, coœ pan ch³o-

pu zap³aci³ – zawo³a³ prêdko, wyci¹gaj¹c rêkê do zgody.
– Ja nie mam czasu, panie Grünspan, a pan ¿artuje sobie ze mnie.
– Dam panu piêæ tysiêcy rubli, no, gotowe?
– Bardzo panu dziêkujê za s¹siedzkie odwiedziny, ale naprawdê jest mi pilno, bo moje

wozy pojecha³y ju¿ dosyæ dawno na stacjê i czekaj¹ na mnie.
– Ja panu powiem ostatnie s³owo: dziesiêæ tysiêcy rubli, zaraz, na stó³, no, jak¿e, bêdzie

zgoda?
Pochwyci³ jego rêkê i uderzy³ w ni¹ na zgodê.
– Nie bêdzie zgody, bo nie mam czasu na zabawê.
– Panie Wilczek, to jest z³odziejstwo! – wykrzykn¹³ namiêtnie, odskakuj¹c parê kroków.
– Panie Grünspan, pan nie jesteœ zupe³nie zdrowy!
– B¹dŸ pan zdrów.
– Do widzenia! – rzuci³ Wilczek i z uœmiechem zadowolenia patrzy³ na fabrykanta, który

rozwœcieklony rzuci³ cygaro o ziemiê i spiesznie szed³ przez ogród, a¿ mu po³y cha³ata fru-
wa³y jak skrzyd³a i bi³y o drzewa, i zaczepia³y siê o krzewy agrestu, rosn¹ce przy œcie¿ce.

– Wrócisz ty jeszcze! – szepn¹³ za nim ironicznie i zatar³ z radoœci rêce.
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Wypi³ herbatê, pochowa³ stosy drobnej monety do kasy, przebra³ siê w elegancki garnitur,
uperfumowa³, wycisn¹³ sobie przed odrapanym lusterkiem kilka wêgrów z twarzy i eleganc-
ki, jaœniej¹cy radoœci¹ poszed³ na kolej.
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XXII

Wysoki, ujêty w kamienne s³upy parkan ¿elazny, naœladuj¹cy gêstwê roœlinn¹, pe³n¹ po-
pl¹tanych ³odyg, liœci i kwiatów o z³oconych p³atkach, oddziela³ fabrykê Szai Mendelsohna
od ulicy. Poza t¹ doskonale stylizowan¹ roœlinnoœci¹ ci¹gn¹³ siê pas trawników o czarniawej
zieleni, na której pstrzy³o siê jaskrawo kilka klombów rozkwit³ych, amarantowych peonii.

G³ówny korpus fabryki wznosi³ siê w g³êbi nieco olbrzymi¹ mas¹ czteropiêtrowego budyn-
ku z nie tynkowanej ceg³y, zakoñczonego w rogach rodzajem œredniowiecznych bastionów,
gêsto ublankowanych.

Wielka brama wjazdowa, prawie arcydzie³o œlusarszczyzny, umieszczona w parkanie z bo-
ku g³ównego korpusu, prowadzi³a na wielkie wewnêtrzne dziedziñce, pociête czteropiêtro-
wymi pawilonami w olbrzymi¹ kratê czworok¹tów, z których œrodka niby smuk³e topole
wznosi³y siê czerwone gardziele kominów, rozw³ócz¹cych nad t¹ potê¿n¹ twierdz¹ fabryczn¹
szar¹ oponê dymów.

Przy bramie, z frontem od ulicy, sta³ g³ówny kantor fabryki.
Horn z pewn¹ nieœmia³oœci¹ wszed³ do poczekalni i zapisawszy nazwisko i rodzaj intere-

su, jaki mia³ do Szai, na specjalnym szemacie podanym przez woŸnego, usiad³ oczekuj¹c
kolei, bo poczekalnia zapchana by³a interesantami.

Pó³mrok panowa³ w pokoju pomimo bardzo s³onecznego dnia, bo jedyne okno wychodzi-
³o na park i by³o przys³oniête krzewami akacji, zagl¹daj¹cej w szyby ró¿owymi oczami kwia-
tów za ka¿dym poruszeniem wiatru.

Przez otwarte drzwi, prowadz¹ce do kantoru, w mêtnym ¿ó³tawym œwietle gazu, widaæ
by³o kilkadziesi¹t g³ów pochylonych, a za nimi szereg w¹skich okien, wychodz¹cych na po-
sêpne czerwone mury fabryki.

Na tle œcian ciemnych, obci¹gniêtych drzewem, sta³y szeregi czarnych szaf, podobnych do
sarkofagów.

Ostry zapach surowej przêdzy i chloru przesyca³ duszne, rozpalone powietrze.
Cisza panowa³a g³ucha.
Wszyscy poruszali siê automatycznie, chodzili na palcach, szeptali pó³g³osem, tylko po-

tê¿ny, oddalony szum fabryk pracuj¹cych wstrz¹sa³ murami i chwia³ œwiat³ami gazu.
Grupa obywateli sta³a na œrodku poczekalni, szwargoc¹c po cichu i nie zwracaj¹c uwagi

na t³um szary, siedz¹cy na ³awach, kryj¹cy siê w cieniu szaf, w g³êbokiej framudze okna, na
ca³y t³um ludzi ze sfer najrozmaitszych, szukaj¹cy roboty, którzy, ilekroæ razy otworzy³y siê
drzwi prowadz¹ce do gabinetu Szai, zrywali siê z siedzeñ bezwiednie i rozpalonymi gor¹czk¹
oczekiwania oczami rzucali w g³¹b gabinetu, gdzie królowa³y miliony.

Drzwi zamyka³y siê szybko i bez szelestu, a oni znowu opadali na dawne miejsca, bez-
myœlnie patrz¹c w okno, na ró¿owe kwiaty akacji, przez które widaæ by³o kontury pa³acu
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Mendelsohna, b³yszcz¹ce w czerwcowym s³oñcu z³oceniami balustrad, balkonów i wenecki-
mi oknami.

Co chwila woŸny otwiera³ z gabinetu drzwi i wywo³ywa³ jakieœ nazwisko, które zrywa³o
siê i bieg³o na wezwanie z gor¹czk¹ nadziei lub odrywa³o siê z grupy stoj¹cych i sz³o wolno,
nie spiesz¹c siê.

I co chwila z gabinetu wychodzi³ jakiœ interesant powa¿ny, jakiœ kupiec wielki, których
odprowadzano do drzwi z ca³ym uszanowaniem, nale¿nym pieni¹dzom – i co chwila tak¿e
wysuwali siê z gabinetu nêdzarze, którzy nie patrz¹c na nikogo, bladzi, chwiejnym krokiem
uciekali poœpiesznie.

Co chwila równie¿ przesuwali siê przez poczekalniê ró¿ni urzêdnicy i oficjaliœci fabryczni
i niknêli w kantorze.

Przez drzwi gabinetu s³ychaæ by³o niewyraŸne szmery rozmów, czasem dzwonki telefonu,
a czasem tu¿ za drzwiami rozleg³ siê chrapliwy g³os samego Szai – i wszystko wtedy w kan-
torze i w poczekalni tak milk³o i kamienia³o, ¿e s³ychaæ by³o syczenie gazowych œwiate³ i tur-
kot wozów, wje¿d¿aj¹cych w obrêb fabryki.

Drzwi gabinetu otworzy³y siê nagle i wybieg³ stamt¹d wysoki, o wielkim brzuchu, ma³ej
g³owie i cienkich, pa³¹kowatych nogach Stanis³aw Mendelsohn, najstarszy syn Szai i g³ówny
dyrektor fabryki; pobieg³ do kantoru i napad³ jakiegoœ chudego oficjalistê.

– Ja pana siê pytam, co to ma znaczyæ! – krzycza³ na ca³y g³os, podsuwaj¹c pod zalêk-
nion¹, jakby zamszem obci¹gniêt¹ twarz urzêdnika ksi¹¿eczkê paszportow¹.

– Taki paszport wyda³ mi urz¹d dla pana dyrektora i taki przywioz³em.
– Pan nie masz rozumu! Pan nie masz delikatnoœci! Pan mi umyœlnie robisz szykany przy-

wo¿¹c podobne niedorzecznoœci! Co! nie czyta³eœ pan?
– Czyta³em; ale je¿eli napisali: Szmul Szajewicz Mendelsohn, z ¿on¹ Ruchl¹, ona ¿e Re-

gina, to przecie¿ nie w mojej mocy zabroniæ im tego...
– Pan jesteœ skoñczone bydlê, ja panu to mówiê! JedŸ pan natychmiast do Piotrkowa

i przywieŸ mi pan paszport napisany po ludzku. Ja siê nie pytam, co to bêdzie kosztowaæ,
mówiê tylko, ¿ebym go mia³ jutro w po³udnie, bo jutro kurierem wyje¿d¿am. Ruszaj pan na-
tychmiast! No, moi panowie, czy nie uwa¿acie tego faktu za oburzaj¹cy, za œmieszny, wprost
za nikczemny: abym ja, doktór filozofii i chemii, ja, Stanis³aw Mendelsohn – by³ przemiano-
wany na Szmula, a moja ¿ona Regina na Ruchlê! – wo³a³ wzburzony do urzêdników. – Szmul
Szajewicz Mendelsohn z ¿on¹ Ruchl¹, ona ¿e Regina! – powtórzy³ bezwiednie i wielkimi
krokami, ko³ysz¹c siê jak s³oñ na cienkich nogach, przebiega³ kantor i skar¿y³ siê namiêtnie
przed wszystkimi i ka¿dym z osobna.

Najstarsi potakiwali mu pó³s³ówkami, m³odsi – têpym, bezmyœlnym wzrokiem wpatrywali
siê w niego.

By³by d³u¿ej rozwodzi³ ¿ale na niesprawiedliwoœæ i krzywdê sobie wyrz¹dzon¹, ale zadŸwiêcza³
ostro dzwonek elektryczny i z gabinetu rozleg³ siê g³os Szai, przyg³uszony nieco krzykiem czyimœ:

– WoŸni!
– Niech mnie rusz¹ tylko palcem, to im tak ³by porozbijam jak i tobie, stary z³odzieju! Nie

ruszê siê st¹d, dopóki mi nie zap³acicie wszystkiego! – krzycza³ pe³nym g³osem jakiœ niski,
kwadratowy cz³owiek, wywijaj¹c metalow¹ lini¹, schwycon¹ z biurka.

Drzwi sob¹ zas³oni³ i nie da³ ani ich zamkn¹æ, ani siê wyrzuciæ woŸnym, którzy w pew-
nym oddaleniu stanêli, nie wiedz¹c, co pocz¹æ.
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– Zawo³aæ policji! – rozkaza³ ch³odno Szaja cofaj¹c siê, bo przez otwarte drzwi kilkana-
œcie par oczów przygl¹da³o siê tej scenie.

– Panie Piotrowski – mówi³ prêdko Stanis³aw, wpadaj¹c do gabinetu. – Pan nie krzycz, bo
my siê tego nie zlêkniemy. Dosta³eœ pan, co siê nale¿y, za fuszerki wiêcej nie p³acimy, a jak
pan bêdziesz krzycza³, to mamy œrodki uspokajaj¹ce.

– Oddaj mi pan moje piêtnaœcie rubli.
– Jak ci siê nie podoba, to zabierz z powrotem rynny i ruszaj, pókiœ ca³y.
– Có¿ ty mnie bêdziesz tyka³, parchu jeden, ja z tob¹ ludzi nie okradam, ja jestem uczciwy

rzemieœlnik. Zgodziliœcie siê czterdzieœci rubli, a p³acicie dwadzieœcia piêæ, a jak nie, to mi
ka¿ecie zabraæ robotê. Z³odzieje, pijawki.

– Za drzwi z nim i do cyrku³u! – krzykn¹³ Stanis³aw.
WoŸni rzucili siê nagle na niego i obezw³adnili.
Rzuca³ siê i szamota³ jak zwierzê opl¹tane, ale uleg³ przewa¿aj¹cej sile i ju¿ przez pocze-

kalniê szed³ spokojnie, tylko na ca³y g³os wymyœla³ bardzo dobitnie i barwnie.
W gabinecie zapanowa³o milczenie.
Szaja patrzy³ przez okno na park zalany s³oñcem i na trawniki skrz¹ce siê, jak krwawnika-

mi, kwiatami tulipanów.
Stanis³aw z rêkami w kieszeni chodzi³ i pogwizdywa³.
– To by³o wszystko do ciebie, Stanis³aw – rzek³ stary, siadaj¹c przy biurku, stoj¹cym na

œrodku pokoju.
– Byæ mo¿e; ale to go kosztuje piêtnaœcie rubli i ze dwa miesi¹ce kozy.
Uœmiechn¹³ siê ironicznie i w³o¿y³ binokle, bo woŸny meldowa³ Horna, na którego naresz-

cie przysz³a kolej.
Horn uk³oni³ siê i w milczeniu wytrzyma³ przenikliwe spojrzenie Szai.
– Od dzisiaj bêdziesz pan u nas. Müller dawa³ mi dobre referencje, dajemy panu miejsce.

Pan umie po angielsku?
– Prowadzi³em w tym jêzyku korespondencjê w firmie Bucholc.
– Bêdziesz pan to samo robi³ z pocz¹tku u nas, póŸniej u¿yjemy pana do czego innego.

Pierwszy miesi¹c na próbê... co?
– Ale i owszem, zgadzam siê – powiedzia³ szybko, dotkniêty t¹ zapowiedzi¹ ca³omiesiêcz-

nej pracy za darmo.
– Pozostañ pan, porozmawiamy trochê, ja znam firmê pañskiego ojca.
Ale rozmowê przerwa³ im Wysocki, który od kilku miesiêcy by³ u Szai fabrycznym dokto-

rem, wpad³ jak zwykle pospiesznie i od razu przyst¹pi³ do interesu.
– Niech doktór siada, bardzo proszê – zacz¹³ stary.
Ale Stanis³aw uprzedzi³ go i usiad³ sam, a wiêcej krzese³ nie by³o w gabinecie.
– Ja wezwa³em doktora w ma³ej sprawie, ale co prawda bardzo powa¿nej – mówi³ Stani-

s³aw, k³ad¹c g³êboko rêce w kieszenie spodni i wyci¹gaj¹c z nich pêk pomiêtych recept i d³u-
gi rachunek. – Przys³ali mi dzisiaj rachunek i recepty za ostatni kwarta³. A ¿e ja lubiê
przegl¹daæ wszystko, wiêc po przejrzeniu rachunków doszed³em do pewnych wniosków, sta-
nowi¹cych w³aœnie sprawê, dla której pana wezwa³em.

– Bardzo jestem ciekawy.
– Rachunek jest pokaŸny. Ca³y tysi¹c rubli za kwarta³! to mi siê wydaje mocno za wiele.
– Jak to mam rozumieæ? – zawo³a³ ¿ywo Wysocki, pokrêcaj¹c w¹sów.



284

– Niech siê pan uspokoi, niech pan moje s³owa bierze tak, jak powiedziane by³y, to jest,
¿e rachunek jest za wielki, ¿e wydano za wiele...

– Có¿ ja na to poradzê! Robotnicy choruj¹, wypadki s¹ czêste, wiêc trzeba ich leczyæ.
– Na to zgoda; ale kwestia w tym, jak leczyæ?
– No, jak, to kwestia moja.
– Bezsprzecznie, ¿e to pañska rzecz, dlatego pana trzymamy, ale mnie idzie o sposoby le-

czenia, o metodê, jakiej siê pan trzyma – mówi³ podniesionym nieco g³osem Stanis³aw nie
patrz¹c na Wysockiego, tylko obwija³ na palcu sznurek od binokli. – Wreszcie idzie o to, ja-
kimi œrodkami pan ich leczy.

– Takimi, jakie s¹ w rozporz¹dzeniu medycyny – odpowiedzia³ dosyæ ostro Wysocki.
– Na przyk³ad, recepta pierwsza z brzegu, zobaczmy, kosztuje rubel dwadzieœcia kopiejek,

to bardzo drogo, to stanowczo za drogo na robotnika, który zarabia piêæ rubli tygodniowo,
my tyle za niego p³aciæ nie mo¿emy.

– Gdybym mia³ œrodki równie¿ skuteczne a tañsze, to bym u¿y³.
– Wiêc skoro za drogie, nie trzeba ich u¿ywaæ wcale.
– To lepiej zupe³nie nie leczyæ!
– Spokojnie, panie Wysocki, proszê, mo¿e pan usi¹dzie. Porozmawiajmy, jako ludzie do-

brze wychowani, po d¿entelmeñsku. Tu znowu zapisa³ pan oryginaln¹ wodê emsk¹. Robot-
nik wypi³ jej dwadzieœcia butelek, to znaczy dziesiêæ rubli. Czy uwa¿a pan, ¿e mu pomog³a
ta woda? – zapyta³ ironicznie nieco, spaceruj¹c po pokoju i bawi¹c siê binoklami.

– Wyzdrowia³ i od miesi¹ca ju¿ chodzi do fabryki.
– Bardzo pocieszaj¹ce, bardzo, ale czy pan nie przypuszcza, ¿e wyzdrowia³by tak samo

bez opijania siê wod¹ emsk¹, co?
– Wyzdrowia³by, ale na to potrzebowa³by dwa razy tyle czasu i wyjazdu na wieœ.
– Trzeba mu by³o gor¹co poleciæ wyjazd na wieœ, nie kosztowa³by nas dziesiêæ rubli wiê-

cej i równie¿ by³by zdrowym.
– Wiêc o co panu chodzi? – zapyta³ ¿ywo Wysocki otrzepuj¹c klapy i pokrêcaj¹c w¹sików.
– Przede wszystkim o to, ¿e sam osobiœcie nie wierzê w te rozmaite œrodki apteczne, nie

wierzê w medykamenty, nie wierzê w to pchanie w organizmy ludzkie obcych cia³, bo to nas
kosztuje za drogo, to wa¿na rzecz, ale ¿e nikomu nie pomaga, to wa¿niejsza! Chorego zosta-
wiaæ naturze, bo natura to mistrzyni, tak¹ zasad¹ radzi³bym siê panu kierowaæ w przysz³oœci
przy leczeniu naszych ludzi. Mam na myœli wiêcej ich dobro ni¿ nasze.

– To wszystko móg³ pan powiedzieæ bez omówieñ a¿ tak dalekich! – szepn¹³ zirytowany doktór.
– A wiêc panu powtórzê, ¿e my nie mo¿emy siê bawiæ w filantropiê.
– Ja zaœ, ¿e nie mogê chorych pozostawiæ tylko zbawczej naturze, ¿e uwa¿am za konieczne

pomagaæ tej naturze, chocia¿by œrodkami kosztownymi, ¿e sumienie nie pozwala mi pêdziæ do
roboty nie wyleczonych jeszcze zupe³nie, to mogê od tej chwili opuœciæ miejsce u panów.

– Ale¿, doktorze! No, jaki z pana jest cz³owiek niewyrozumia³y. Przecie¿ mo¿na o wszyst-
kim pomówiæ otwarcie i po przyjacielsku. Pan masz takie zdanie, ja mam drugie. Niech¿e
pan siada, proszê, zapal pan papierosa – mówi³ Stanis³aw i odebra³ mu kapelusz, posadzi³
prawie na krzeœle, wetkn¹³ w rêkê papierosa i podawa³ zapa³ki.

– Panie Wysocki, moja córka z pann¹ Grünspan wracaj¹ dzisiaj. Przed chwil¹ otrzyma³em
depeszê z Aleksandrowa, chc¹, ¿ebyœ pan na nich czeka³ na stacji – mówi³ radosnym g³osem
Szaja czytaj¹c depeszê.
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– Poœpieszy³y siê panie, bo, o ile wiem, mia³y powróciæ w niedzielê dopiero.
– Wariatki – szepn¹³ Stanis³aw.
– To jest niespodzianka, bo Mela chce byæ na imieninach u pani Trawiñskiej.
– No, bêdziesz pan na stacji?
– Z ca³¹ przyjemnoœci¹.
– To mo¿e pan razem ze mn¹ pojedzie na poci¹g o pi¹tej.
– Dobrze. Teraz pójdê do ambulatorium i powrócê zaraz.
Stanis³aw odprowadzi³ go do drzwi i œcisn¹³ mu bardzo mocno rêkê na po¿egnanie.
– Ty mu daj spokój, Stanis³aw, to jest protegowany Ró¿y, ona ma do niego s³aboœæ.
– Niech ona ma do niego s³aboœæ, niech go przyjmuje, niech z nim jeŸdzi na spacer, jeœli

to j¹ bawi, ale po co my mamy jeszcze dok³adaæ gotówkê do tego.
– No, sza! sza! Zatelefonuj do domu, niech mi przywioz¹ dzieci, wezmê je na kolej, prze-

jad¹ siê trochê i dam im zabawki.
WoŸny zameldowa³ uroczyœcie jakiegoœ pana Star¿ê Starzewskiego, który wszed³ bardzo

cicho i przyciskaj¹c kapelusz do piersi, k³ania³ siê bardzo wykwintnie.
Przyjemny uœmiech wi³ siê po jego d³ugiej i suchej twarzy pozbawionej w¹sów, a ozdo-

bionej p³owymi faworytami a la ksi¹¿ê Józef, p³owe, jakby wygotowane oczy podnosi³ z wy-
razem g³êbokiego zdumienia, p³owe i przerzedzone mocno w³osy oblepia³y mu such¹,
spiczast¹ g³owê mchem ledwie widocznym; nawet g³os mia³ p³owy, bo tak rozlaz³y i bez-
dŸwiêczny, ¿e z trudem mo¿na go by³o s³yszeæ.

– Jestem Star¿a Starzewski! Hrabia Henryk pisa³ ju¿ panu prezesowi o mnie...
– Niech¿e pan siada. A prawda! nie ma na czym, no to i stoj¹co za³atwimy interes. Mój

s¹siad, hrabia Henryk, pisa³ i mówi³ o panu... Co pan rozka¿e?
– Pan prezes wie, ¿e Henryk jest moim bliskim kuzynem, jest bowiem ciotecznym bratem

mojej matki... – Zawiesi³ g³os, przycisn¹³ odruchowo kapelusz do piersi obu rêkami i spoj-
rza³ p³owymi oczami na Szajê.

– Bardzo mnie cieszy...
– Mój Star¿ów le¿y obok maj¹tków kuzyna; jest to z³ote jab³ko, ale... ¿e przyszed³ ca³y

szereg lat ciê¿kich bardzo dla rolnictwa... Pan wie, jak¹ konkurencjê robi nam Ameryka?...
Muszê wtr¹ciæ, ¿e Star¿ów by³ w posiadaniu naszym lat czterysta.

– D³ugi zastaw! – mrukn¹³ Szaja, ogryzaj¹c paznokcie, bo go niecierpliwi³o to powolne
gadanie, klejone z trudem.

Star¿a opowiada³ dalej o nieszczêœciach, o koniecznoœci przebywania na po³udniu przez
lat kilka, wtr¹ca³ mimo woli szczegó³y o domowym ¿yciu i o zdrowiu swoim, przestêpowa³
z nogi na nogê, przyciska³ kapelusz, mruga³ powiekami pozbawionymi rzês, przytakuj¹c sam
sobie.

– Wiêc... jak¹ pan ma specjalnoœæ i jakiego miejsca pan szuka? – przerwa³ mu Stanis³aw.
– Nie przeszkadzaj panu! Mój syn – przedstawi³ Szaja Star¿y, który na ten ostry sposób

mówienia podniós³ zdumione oczy i wodzi³ nimi po twarzach Stanis³awa i Horna, stoj¹cych
pod oknem, ale po przedstawieniu uœmiechn¹³ siê anemicznie i z uznaniem sk³oni³ g³owê.

– Kszta³ci³em siê w Chyrowie w Galicji...
– U jezuitów! – szepn¹³ Stanis³aw ojcu pochylaj¹c siê nad biurkiem, aby wzi¹æ papierosa.
– I aczkolwiek program tych szkó³ jest obszerny, ale tylko ogólny... Potem uczêszcza³em

na kilka fakultetów, ale ¿e jakoœ nie mog³em dobraæ sobie specjalnoœci, która by mnie mog³a
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porwaæ, wiêc tak jakoœ mi zesz³o... – t³umaczy³ uœmiechaj¹c siê dobrodusznie i znowu prze-
szed³ do opowiadañ o gospodarstwie, o koniecznoœci, dla której maj¹tek sprzeda³, o poszuki-
waniu odpowiedniego zajêcia, o hodowli królików itd.

– Bardzo ¿a³ujê, ¿e nie mogê nic zrobiæ mojemu kochanemu s¹siadowi, hrabiemu Henry-
kowi, bo nie mamy ¿adnych odpowiednich dla pañskich zdolnoœci, urodzenia miejsc w na-
szej firmie. Wakuje wprawdzie posada buchaltera, jest miejsce technika, ale to wszystko nie
dla pana: pensje ma³e i specjalnoœci, które trzeba znaæ. A mo¿e by siê pan zg³osi³ za rok, bo
bêdziemy na przysz³¹ wiosnê powiêkszali fabrykê, to mo¿e by siê jakie miejsce znalaz³o...

– Doprawdy, ¿al mi... ¿e... ¿e... A mo¿e by to miejsce buchaltera... Widzi szanowny pre-
zes, ja bardzo potrzebujê... obznajmienia siê z buchalteri¹...

Rozczerwieni³ siê i umilk³.
– Szeœæset rubli rocznie i dwanaœcie godzin dziennie zajêcia. Nie, nigdy bym nie pozwoli³

na takie zapracowywanie siê kuzyna mojego kochanego s¹siada, hrabiego Henryka! – mówi³
prêdko Szaja i aby siê pozbyæ prêdzej szlachcica, który przyciska³ kurczowo kapelusz do pier-
si, be³kota³ bez zwi¹zku i ugotowanymi, przera¿onymi oczami wodzi³ po twarzach obecnych,
wsta³ i odprowadzi³ go bardzo uprzejmie do drzwi.

– A mo¿e by pan spróbowa³ szczêœcia u pana Borowieckiego; on buduje fabrykê i musi
potrzebowaæ ludzi... – radzi³ mu ¿yczliwie na po¿egnanie, k³ania³ siê za nim ironicznie i wy-
buchn¹³ drwi¹cym œmiechem siadaj¹c na dawnym miejscu.

– Czemu on nie pójdzie do swoich wychowawców?... Mogliby mu daæ jakie miejsce w dy-
plomacji – drwi³ Stanis³aw.

– Pan wiesz, panie Horn, dlaczego my nie dajemy miejsc panom Star¿om Starzewskim,
a dajemy je panu, bo my jesteœmy demokraci. Taki hrabski kuzyn to jest wielki arystokra-
tyczny kapcan, to jest ³adny kawa³ek cz³owieka do obwo¿enia w powozie, do parady. A w
fabryce trzeba robiæ i jest ró¿nie, a jakby takiemu panu siê co sta³o, niechby on sobie z³ama³
paznogieæ, z w³asnej winy, ale przy naszej robocie, to zaraz za nim gotowe reklamowaæ
wszystkie dwory europejskie. Po co nam taka dyplomatyczna afera! My lubimy ludzi skrom-
nych, ludzi, którzy nie maj¹ hrabiów kuzynów...

Wesz³y znowu damy, naprzeciw którym post¹pi³ kilka kroków Stanis³aw, a Szaja podniós³
siê z krzes³a.

By³a to Endelmanowa z Trawiñsk¹, przychodzi³y z proœb¹ o wsparcie na kolonie letnie dla
dzieci robotników.

Endelmanowa by³a szczytna w obrazowaniu nêdzy tych tysiêcy dzieci gnij¹cych w sutery-
nach bez s³oñca i bez powietrza.

Wachlowa³a mocno upudrowan¹ twarz, poprawia³a z³ote bransoletki i w³osy misternie nastro-
szone, a jej usta sine, podobne do stopni wydeptanych, nie zamyka³y siê ani na chwilê nawet.

Trawiñska, nadzwyczajnie dzisiaj piêkna, wysmuk³a, jasna, w milczeniu przypatrywa³a siê
czerwonym, jastrzêbim oczom Szai i jego pa³kowatym palcom przebieraj¹cym z niecierpli-
woœci¹ po biurku, albo rzuca³a spojrzenia na Horna.

– Rojza, a twój Berek du¿o daje na biednych? – przerwa³ Szaja nie mog¹c siê doczekaæ
koñca.

Imiona wymówi³ ze z³oœliwym naciskiem.
– Daje du¿o, daje ci¹gle, tylko on siê nie lubi chwaliæ! – wykrzyknê³a zirytowana jego

brutalnoœci¹.
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– Ja znowu lubiê, ¿eby ludzie wiedzieli, co ja dajê. Dobrze, ja dam na te kolonie sto rubli.
Za sto rubli to du¿o œwie¿ego powietrza mog¹ mieæ te dzieci! Panie Horn, mo¿e pan przynie-
sie z kasy, ma pan notê.

– A gdyby pan zechcia³ daæ jakie niepotrzebne resztki bawe³niane na bieliznê dla dzieci,
by³ybyœmy bardzo wdziêczne – zaczê³a Trawiñska niskim, nies³ychanie melodyjnym g³osem.

– Po co im na wieœ bielizna? Ja widzia³em w moich dobrach ch³opskie dzieci, to one cho-
dzi³y prawie bez ubrania i by³o im bardzo zdrowo.

– Pan Knoll da³ nam piêæ sztuk kolorowego towaru.
– Knoll mo¿e daæ piêædziesi¹t, jak mu siê tak spodoba! a ja nie mogê daæ wiêcej nad...

szeœæ... no, nad piêæ sztuk bia³ego! Stanis³aw, napisz notê do magazyniera, ¿eby wyda³ cztery
sztuki... – zawo³a³ prêdko i ze z³oœci¹.

– Dziêkujemy panu serdecznie w imiê tych biednych dzieci.
– Nie ma co gadaæ! Dajê sto rubli i cztery sztuki bia³ego towaru, ale proszê pañ, niech

wyraŸnie stoi w pismach, ¿e Szaja Mendelsohn da³ na kolonie letnie sto rubli i cztery sztuki
towaru. Ja siê nie chwalê, ale niech ludzie wiedz¹, ¿e ja mam dobre serce...

Endelmanowa znowu zaczê³a deklamowaæ patetyczne podziêkowanie, a Nina zwróci³a siê
do Horna, który zjawi³ siê z pieniêdzmi.

– Pos³a³am dzisiaj do pana zaproszenie, ale raz jeszcze proszê na jutrzejsze popo³udnie do
nas. Nie zapomni pan?

– Nie, i stawiê siê z ca³¹ przyjemnoœci¹.
Damy wysz³y, a po chwili Stanis³aw powiedzia³ do Horna:
– Pan ma œliczne znajomoœci! Ta pani Trawiñska to ca³e pude³ko cukierków.
– A ta Rojza to wygl¹da jak krowa upudrowana; ¿eby on mia³ tyle rozumu co ona gadania,

to by mieli dwa razy tyle w maj¹tku – zadecydowa³ Szaja, zwracaj¹c siê do jakiegoœ grubego
kupca w marszczonej doko³a stanu kapocie i o przebieg³ych, skoœnych oczkach Tatara.

Szaja tak by³ uprzedzaj¹co grzecznym dla niego, ¿e odst¹pi³ mu swój fotel, a Stanis³aw
podsun¹³ mu cygaro i sam podawa³ ogieñ.

Po kupcu przesunê³a siê ca³a galeria figur.
Horn ledwie doczeka³ siê koñca i zaraz po wyjœciu ostatniego interesanta, otrzymawszy

pozwolenie od Szai na wejœcie w obrêb fabryki, poszed³ zobaczyæ siê z Malinowskim, aby
dowiedzieæ siê o Zoœce.

Znalaz³ go w olbrzymiej przêdzalni, przy maszynie naprawianej poœpiesznie, podczas gdy
ca³a sala trzês³a siê od pracy.

Delikatny kurz przys³ania³ kontury maszyn i zape³nia³ sale szarawym ob³okiem, w którym
widmowo majaczy³y ludzie i rzeczy.

S³oñce zalewa³o salê przez szklane dachy takim ukropem, ¿e pot strugami sp³ywa³ z twa-
rzy robotników, gor¹co by³o dusz¹ce i przesycone zapachem rozgrzanych smarów i oliwy.

– Od dzisiaj jestem w waszej fabryce – powiedzia³ Horn.
– Tak, a to dobrze! – odpowiedzia³ cicho Adam pochylaj¹c siê nad jak¹œ czêœci¹ maszyny, któr¹

przykrêca³ œrubami œlusarz, i ju¿ siê nie odezwa³, bo maszynê szybko zaczêli zestawiaæ, naoliwiaæ
i próbowaæ, a po chwili, z³¹czona z g³ówn¹ transmisj¹, zaczê³a pracowaæ razem z innymi.

Malinowski jakiœ czas przypatrywa³ siê jej ruchom, wstrzymywa³ na chwilê, ogl¹da³ przê-
dzê, jaka siê na niej wyci¹ga³a, i dopiero po takim sprawdzeniu odszed³ d³ug¹ ulic¹ pomiê-
dzy maszynami, poci¹gaj¹c za sob¹ Horna.
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– Có¿ siostra? widzieliœcie j¹ w po³udnie? – zapyta³ po chwili Horn do ucha, bo syk przê-
dzalni, drgania, œwisty transmisyj i ciê¿ki ³omot kó³ zalewa³ sale strasznym wrzaskiem, w któ-
rym nie s³ychaæ by³o oddzielnych g³osów.

– Nie, nie... nie... – szepta³ boleœnie.
Weszli do ma³ego pokoiku oszklonego, z którego widaæ by³o ca³¹ salê poprzecinan¹ u gó-

ry zwojami transmisyj, a u do³u ruchomymi konturami maszyn, przys³oniêtych kurzem ba-
we³nianym.

– Co wam jest? – zapyta³ zobaczywszy, ¿e Adam zaci¹³ usta i ponuro patrzy na salê.
– Nic... có¿ mi ma byæ?
Pochyli³ g³owê, opar³ twarz na szybie i bezmyœlnie patrzy³ na jakieœ ko³o, rozszala³e w ru-

chu i migoc¹ce w s³oñcu niby tarcz¹ rozpylonego srebra.
– Do widzenia. Czy prosto idziecie do domu z fabryki?
– Wiecie, jej ju¿ nie ma! – szepn¹³ podnosz¹c twarz na niego.
By³ spokojny, ale usta mu drga³y w powstrzymywanym ³kaniu i zielone s³odkie oczy po-

ciemnia³y.
– Nie ma? – zawo³a³ odruchowo.
– Tak. Przychodzê z obiadu, stró¿ka oddaje mi klucz i mówi, ¿e ta panienka, co by³a u mnie,

kaza³a mi powiedzieæ, ¿eby mnie nie szuka³, bo nie znajdzie, s³yszycie! Uciek³a do Kesslera,
uciek³a do kochanka! Niech idzie, niech sobie robi, co siê jej podoba, nic mnie ju¿ nie obcho-
dzi, tylko mi trochê ¿al... – przerwa³ nagle i wyszed³, bo znowu jakaœ maszyna stanê³a.

Pobieg³ spiesznie do niej, aby ukryæ ni¹ tê trochê ¿alu, ale niepokonany ból, co mu gryz³
duszê i wi³ siê po niej jak ostrze.

Horn wyszed³ za nim, ale musia³ siê cofn¹æ pod œcianê, bo woln¹ drog¹ pchano szereg
wózków, napchanych rozpakowanymi z ¿elaznych obrêczy belami bawe³ny, które jak góry
œniegu brudnego zwalali przed drapaczami.

Malinowski nie przychodzi³, a ¿e upa³ by³ straszny i ten denerwuj¹cy œwist transmisji roz-
lega³ mu siê ze wszystkich stron nad uszami, wiêc ju¿ nie czeka³, tylko wyszed³.

Dogoni³ go przy wyjœciu Adam i szepn¹³ prosz¹co, ze ³zami w g³osie:
– Nie mówcie o tym nikomu.
Uœcisn¹³ mu d³oñ rozpalonymi rêkami i odszed³ w g¹szcz maszyn, transmisji i pasów, aby

pomiêdzy nimi ukryæ ból wstydu i ¿a³oœci.
Horn chcia³ mu powiedzieæ jakie s³owo pociechy, ale nie znalaz³ nic w mózgu, poczu³, ¿e

na takie rany czas i milczenie jest najlepszym lekarstwem, ¿e podobne bóle w³asn¹ boleœci¹
i ³zami siê ¿ywi¹ i przez nie umieraj¹ jedynie.

Na dziedziñcu spotka³ Wysockiego, wychodz¹cego z ambulatorium fabrycznego.
– Bêdzie doktór w niedzielê u Trawiñskich?
– Obowi¹zkowo bêdê. Jedyne miejsce w £odzi, gdzie nie tylko plotki siê uprawiaj¹.
– No i jedyny salon, gdzie prócz fabrykantów przychodz¹ i ludzie.
Rozstali siê poœpiesznie, bo ju¿ powóz Szai sta³ na ulicy przed kantorem.
Szaja siedzia³ jeszcze w kantorze i bawi³ siê z wnuczkami, córkami Stanis³awa, który coœ

pisa³ pilnie i tylko od czasu do czasu podnosi³ g³owê i uœmiecha³ siê do dziewczynek, któ-
rych rudawe g³ówki i ró¿owe twarzyczki tuli³y siê do szerokiej piersi dziadka.

Szaja bawi³ siê znakomicie, podnosi³ dzieci do góry, ca³owa³ je i wybucha³ co chwila we-
so³ym œmiechem. Jego czerwone, jastrzêbie oczy pe³ne by³y czu³oœci i wesela.
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– No, widzi doktór, co to za umêczenie byæ dziadkiem! – zawo³a³ weso³o do Wysockiego.
– Œliczne dzieci!
– Prawda? Ja to zawsze mówiê.
– Podobne s¹ nieco do panny Ró¿y!
– Z w³osów tylko, bo zreszt¹ s¹ znacznie piêkniejsze.
– JedŸmy zaraz, poci¹g przychodzi za osiem minut.
Bona, dyskretnie stoj¹ca pod oknem, zabra³a dziewczynki i zaraz pojechali.
Przyjechali jeszcze na czas, bo amerykañskie k³usaki Szai rwa³y jak wiatr, ale poci¹g rów-

noczeœnie wchodzi³ na stacjê zapchan¹ ludŸmi.
Przed Szaj¹ jednak rozstêpowali siê wszyscy, czapki i kapelusze zrywa³y siê z g³ów, g³osy

milk³y, a wszystkich spojrzenia obejmowa³y z ciekawoœci¹ wynios³¹ postaæ, opiêt¹ w d³ugi,
szary surdut. G³adzi³ brodê, kiwa³ g³ow¹ znajomym i szed³ pomiêdzy szpalerem, jaki siê
utworzy³, z min¹ króla, który raczy³ ³askawie patrzeæ na gêstwê biedn¹, rozstêpuj¹c¹ siê przed
nim z poœpiechem.

Dziewczynki sz³y przed nim, podobne ze strojów do ró¿owych motylów.
Z okien wagonów pierwszej klasy Wysocki ju¿ z daleka zobaczy³ wychylaj¹ce siê g³owy

Ró¿y i Meli i natychmiast rzuci³ siê do drzwiczek wagonu.
Pierwsza wysiad³a Ró¿a ci¹gn¹c na ³añcuszku popielat¹, maleñk¹ ma³pkê, która niezgrab-

nie podrygiwa³a i siada³a co chwila na peronie.
– Jak siê masz, Ró¿a! jak siê masz! – wo³a³ Szaja i gdy go Ró¿a uca³owa³a, uj¹³ j¹ pod

brodê dwoma palcami, pog³adzi³ drug¹ rêk¹ po twarzy i szepn¹³ wzruszonym g³osem:
– Dobrze wygl¹dasz!... Dobrze, ¿eœ ju¿ przyjecha³a.
– Koko do pani! Koko! – wo³a³a Ró¿a na ma³pkê, która przestraszona t³umem i ha³asem

zaczê³a siê gwa³townie rzucaæ i wyrywaæ, a¿ j¹ musia³a wzi¹æ na rêce.
– Czeka³ pan na nas?... – pyta³a cicho Mela, gdy ju¿ szli wolno przez zat³oczone wyjœcie

do powozu.
– Czeka³em na pani¹... – nie œmia³ jej mówiæ po imieniu. – Czeka³em na pani¹ ca³e d³ugie

dwa miesi¹ce... – szepta³ niezmiernie poruszony jej przyjazdem.
– I ja czeka³am dwa miesi¹ce, d³ugie... d³ugie...
Szli obok siebie, wiêc rêce ich ³atwo siê spotka³y w t³oku, nie mówili ju¿ wiêcej, bo trze-

ba by³o wsiadaæ do powozu.
Wysocki chcia³ ich po¿egnaæ i uciec, bo widok Meli przyprowadza³ go o dziwne zawrotne

dr¿enie.
Poczu³ siê bardzo szczêœliwym, patrzy³ na ni¹ przymglonymi radoœci¹ oczami, serce mu

dr¿a³o ze wzruszenia, chcia³ uciec, aby siê nie zdradziæ, ale panny go nie puœci³y.
Usiad³ na przednim siedzeniu, wprost Meli, i patrzy³ na jej popielate w³osy wymykaj¹ce

siê skrêtami spod wielkiego jasnego kapelusza i na twarz nieco opalon¹ na kolor z³otawego
wina, patrzy³ tak uporczywie i p³omiennie, ¿e Mela siê miesza³a, odwraca³a g³owê, popra-
wia³a kapelusz i tak bardzo czu³a siê szczêœliwa przez to pomieszanie radosne, ¿e wybuch³a
weso³ym œmiechem z grymasów ma³py, przyczepionej do ramion Ró¿y i nie pozwalaj¹cej siê
stamt¹d sprowadziæ; czasami tylko jej szare, wielkie oczy przeœlizgiwa³y siê bardzo szybko
po twarzy Wysockiego i ucieka³y zalêknione a rozradowane.

Ró¿a na przemian ca³owa³a dziewczynki, pieœci³a siê z ma³pk¹ i opowiada³a ró¿ne przy-
gody z podró¿y, nie spostrzegaj¹c Meli i jej promieniej¹cej twarzy.



290

– Nie ma ciotki! Zgubi³yœmy ciotkê! – wykrzyknê³a Ró¿a, zatrzymuj¹c powóz, bo w tej
chwili dopiero spostrzeg³a brak ciotki Meli, która im towarzyszy³a w podró¿y.

– Trzeba wróciæ na stacjê. Zawracaj! – zawo³a³ Szaja.
– To ja wysi¹dê i pójdê poszukaæ ciotkê pani – podchwyci³ ¿ywo Wysocki i rad z tej oka-

zji pozostania, wyskoczy³ natychmiast z powozu.
– Dobrze, ale musi nam pan ciociê przywieŸæ do domu.
– Przyjdê w niedzielê, panie potrzebuj¹ odpoczynku... móg³bym przeszkadzaæ... – t³uma-

czy³ siê spogl¹daj¹c na Melê prosz¹co.
– A wiêc dobrze, kiedy siê pan tak gor¹co broni, ale w niedzielê o zwyk³ej godzinie cze-

kamy pana w czarnym gabinecie. Zawiadom pan Bernarda i przyjdŸcie razem.
– Bernard wyjecha³ do Pary¿a.
– No, mniejsza z nim; w ostatnich czasach by³ ju¿ mniej zabawnym.
– Kiedy pani podobny wyrok wyda na mnie?
– Co do pana, to Mela decyduje...
– Tym gorzej dla mnie...
Nie us³ysza³ ju¿ odpowiedzi, bo konie poderwa³y z miejsca, ale schwyci³ takie spojrzenie

Meli, które mówi³o co innego i przepe³ni³o mu duszê dziwnie przejmuj¹cym niepokojem.
Odnalaz³ ciotkê oczekuj¹c¹ wpoœród stosów waliz i pude³ek na s³u¿bê, odbieraj¹c¹

grubsze baga¿e; pomóg³ jej, w czym móg³, a nawet, wsadzaj¹c do doro¿ki, poca³owa³ j¹
w rêkê przez roztargnienie, potem d³ugo sta³ na schodach przed stacj¹, zatrzymany g³ê-
bokim wrzeniem duszy olœnionej widzeniem Meli, uœciskiem jej r¹k ciep³ych i przenikli-
wym spojrzeniem.

A potem, nie zdo³awszy jeszcze przerobiæ w sobie ¿adnego z uczuæ na myœl jasn¹, pchany
bezwiednym pragnieniem samotnoœci poszed³ za miasto jak¹œ ulic¹ œwie¿o wytkniêt¹ w po-
przek nie zniwelowanych jeszcze zagonów zbó¿, wpoœród których budowano domy i fabryki.

– Kocham j¹! Tak, kocham j¹! – myœla³, staj¹c i wpatruj¹c siê w szeregi wiatraków stoj¹-
cych na wzgórkach i w to powolne okrêcanie siê œmig, które jak spracowane ramiona wzno-
si³y siê i opada³y ciê¿ko na tle nieba jasnego.

Skrêci³ w pole zasiane owsem, po którym przegania³y siê czarniawopo³yskliwe fale i bi³y
w p³ow¹ œcianê ¿yta, które z chrzêstem k³ania³o mu siê do nóg i sypa³o rdzawe igie³ki kwia-
tów pachn¹cych chlebem, a za ¿ytem le¿a³y wielkie tafle zieleni, na których wznosi³y siê sza-
re domki o b³yszcz¹cych w s³oñcu oknach; skowronki zrywa³y siê spod nóg i dzwoni³y ku
bezchmurnemu niebu.

Patrzy³ na ich trzepocz¹ce skrzyd³a, a¿ zginê³y mu w przestrzeni, i szed³ pe³en ogromnej
radoœci ¿ycia, oddychania, ruchu; z piersi¹ pe³n¹ tej samej nieœmiertelnej potêgi, jaka bi³a
z m³odych traw, jaka promieniowa³a w modrych oczach chabrów patrz¹cych z puszcz ¿ytnich,
w szeleœcie zbó¿, w sykaniu koników, w pieszcz¹cym powiewie wiatru.

Rozrzewnienie nim ow³adnê³o tak silne, ¿e czu³ w oczach ³zy czu³oœci nieokreœlonej, rwa³
pe³ne garœcie k³osów, ch³odzi³ nimi usta spieczone i szed³ nie wiedz¹c, gdzie idzie, a¿ mu
zast¹pi³a drogê niska, na pó³ rozwalona cha³upa, przed któr¹ w cieniu wielkiej brzozy le¿a³
jakiœ cz³owiek na garœci s³omy; g³owê mia³ nisko na kraciastej poduszce, oczy utkwi³ w deli-
katne obwis³e ga³¹zki, podobne do strug lej¹cej siê zieleni, i œpiewa³ s³abym g³osem podob-
nym do brzêczenia komarów:
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                                    Zacznijcie, wargi nasze, chwaliæ Pannê Œwiêt¹,
                                    Zacznijcie opowiadaæ czeœæ Jej niepojêt¹.

Wysocki stan¹³.
G³os œpiewaka rozchodzi³ siê jak szmer wody po kamieniach, rwa³ siê co chwila, wznosi³

silniej przez mgnienie i znowu zni¿a³ siê do szeptu i gin¹³ w ciê¿kim rzê¿¹cym westchnie-
niu, po którym cz³owiek przesuwa³ w palcach ziarna ogromnego ró¿añca, ca³owa³ metalowy
krzy¿yk i patrzy³ w œcianê ¿yta, co z szmerem pochyla³a siê ku niemu k³osami, trzês³a siê
przez chwilê i ucieka³a w ty³, a za ni¹ pochyla³y siê wysokie dziewanny rosn¹ce przed do-
mem i patrzy³y blado¿ó³tymi oczami za p³ow¹ fal¹, owian¹ mg³¹ py³ów kwiatowych.

– Co wam jest? – zapyta³ Wysocki siadaj¹c obok le¿¹cego.
– Nic mi nie jest, panie... nic... ino sobie umieram po Ÿdziebku – odpowiada³ chory wolno

nie zdziwiony jego obecnoœci¹, i podniós³ na niego szare smutne oczy, podobne do nieba
wisz¹cego nad nim.

– Na co chorujecie? – zagadn¹³ poruszony abnegacj¹ odpowiedzi.
– A na œmieræ, panie, i na to – odgarn¹³ przykrywaj¹cy go ³achman i ukaza³ obie nogi ob-

ciête poza kolanami, okrêcone w brudne szmaty. – Ugryz³a mi nogi fabryka do kostek, potem
doktorzy uciêli do kolan, ale œmieræ i tak sz³a, to mi uciêli do pasa, ale œmieræ i tak idzie,
panie... i przyñdzie, o co mi³osiernego Pana Jezusa proszê i tej Matki Najœwiêtszej...

Podniós³ do ust krzy¿yk od ró¿añca.
– I nic was ju¿ nie boli?
– A nic, panie, a co ma me boleæ? Nogów ni mam, miêsa ni mam, rêców ty¿ zabraknie, o!

– i pokaza³ dwie koœci obleczone popielat¹ skór¹ i zakoñczone tak wychudzonymi d³oñmi,
¿e by³y podobne do pokrzywionych, suchych ga³êzi œliw, stoj¹cych pod domem – trochê de-
chu siê tu t³ucze po mnie, ale jak tego, da Pan Jezus, zabraknie, to se cz³owiek odpocznie po
chrzeœcijañsku...

Szepta³ ciê¿ko, z odpoczynkami, a uœmiech, podobny do b³ysków dnia konaj¹cego, prze-
wija³ siê po jego chudej twarzy, tak szarej jak ziemia, na której spoczywa³.

– Któ¿ was tu pilnuje, kto dogl¹da? – pyta³, coraz bardziej zdumiony.
– Pan Jezus me pilnuje, a ¿ona dogl¹da... Nie ma jej bez ca³y dzieñ, bo chodzi na fabrykê,

do mularzów... Przyñdzie wieczorem, to me zwlecze do cha³upy, ugotuje jeœæ.
– Dzieci nie macie?
– By³y... – szepn¹³ ciszej i oczy mu pokry³a mg³a wilgotna. – Czworo... juœci, ¿e czworo.

Antkowi maszyna urwa³a g³owê... Marysia, Jagna i Wojtek pomar³y na zimnice...
Milcza³ d³ugo, szklanymi oczami patrza³ na rozko³ysane zbo¿e, co zewsz¹d otacza³o jego

cha³upê, a w twarzy szarej, kamiennej ch³opsk¹ obojêtnoœci¹ zadrga³ ból, co jak gwoŸdziem
¿gn¹³ go w serce.

– Œcierwa... – szepn¹³ mocno i podniós³ piêœæ ku miastu majacz¹cemu szczytami komi-
nów i dachów nad zbo¿ami.

– Zobaczê te wasze nogi – powiedzia³ prêdko Wysocki i zacz¹³ mu odwijaæ z nóg ³achma-
ny, pomimo protestacji energicznej, bo ch³op siê przestraszy³, ale widz¹c, ¿e to nic nie pomo-
¿e, zamilk³ i patrzy³ dziwnym wzrokiem na niego.

Gangrena by³a w rozkwicie, ale z powodu strasznego wycieñczenia organizmu sz³a bardzo
wolno.
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Wysocki, porwany litoœci¹, przyniós³ wody z ma³ej studzienki, obmy³ rany, przep³uka³ roz-
tworem karbolu, jaki nosi³ zawsze przy sobie, i chcia³ je okrêcaæ z powrotem, ale szmaty by³y
brudne, przejête zapiek³¹ krwi¹ i rop¹.

– Nie macie jakich czystych szmat?
Ch³op poruszy³ g³ow¹ przecz¹co, nie móg³ mówiæ ze wzruszenia.
Wtedy Wysocki, nie namyœlaj¹c siê, zdj¹³ z siebie wszystk¹ bieliznê, podar³ j¹ na pasy

i obanda¿owa³ nimi nogi chorego.
Ch³op milcza³ wci¹¿, tylko piersi podnosi³y mu siê coraz wy¿ej, tylko wielkie ³kanie zapy-

cha³o mu gard³o i trzês³o ca³ym kad³ubem.
Wysocki skoñczy³ opatrunek, ubra³ siê œpiesznie, postawi³ ko³nierz od palta i wsuwaj¹c

pieni¹dze, jakie mia³ przy sobie, w rêkê chorego, pochyli³ siê nad nim i szepn¹³:
– B¹dŸcie zdrowi, przyjdê do was jutro.
– Jezus mój kochany, Jezus, Jezus! – wybuchn¹³ ch³op i rzuci³ siê ca³ym kad³ubem z po-

s³ania do nóg jego, obj¹³ je sob¹ i przywar³ do nich ca³¹ wdziêczn¹, ch³opsk¹ dusz¹.
– O, mój panie dobry, o, mój janiele przenajœwiêtszy... – szepta³ przez ³zy, przez ca³¹

wdziêcznoœæ niedoli.
Wysocki u³o¿y³ go na pos³aniu, zabroni³ siê poruszaæ, obtar³ mu twarz z ³ez, przyg³adzi³

rêk¹ jego spocone, rozwichrzone w³osy i odszed³ spiesznie, jakby zawstydzony.
Ch³op patrzy³ za nim dot¹d, a¿ mu znikn¹³ wœród zbó¿, obejrza³ siê potem na wszystkie

strony, prze¿egna³ siê, nie mog¹c zdaæ sobie sprawy z tego, co siê sta³o, i d³ugo og³upia³ym
wzrokiem patrzy³ na rozko³ysane ¿yta, na trzês¹ce siê nad nim ga³¹zki brzeziny, na wróble
lec¹ce w ca³ej bandzie, na s³oñce, które ju¿ nisko wisia³o nad polami; uniós³ nieco g³owê
i rozp³akanym g³osem zaœpiewa³:

Zacznijcie, wargi nasze, chwaliæ Pannê Œwiêt¹...

– Ju¿ ja teraz jêcza³ nie bêdê... ju¿eœ siê zmi³owa³ nade mn¹, Jezu... ju¿ ja teraz zamrê...
zamrê... – powtarza³ cicho, ciszej i jak przez mg³ê widzia³ fale zbó¿, co siê nad nim pochyla-
³y z chrzêstem, szarob³êkitne niebo, co siê zdawa³o obtulaæ go, i to z³ote, dobre, kochane s³oñ-
ce, co go ca³owa³o ostatnimi promieniami.
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XXIII

Borowiecki, Horn i Maks Baum wchodzili do Trawiñskich, którzy po raz pierwszy urz¹-
dzali uroczyste imieninowe przyjêcie.

Nina wysz³a naprzeciw, ca³a w bieli lekkich jedwabiów, przy których jej przeŸroczysta,
delikatna cera wydawa³a siê jakby uformowan¹ z bladoró¿owych p³atków kamelii; zielona-
we, pocêtkowane z³otymi punktami oczy skrzy³y siê jak brylanty wisz¹ce w jej maleñkich
ró¿owych uszach, a wielkie kasztanowate w³osy, zaczesane w grecki wêze³, tworzy³y niby
kask z³otawy na tej cudnej g³owie, która z profilu przypomina³a subteln¹ kameê, r¿niêt¹ na
bladym sycylijskim koralu.

– Mam dla pana bardzo przyjemn¹ niespodziankê – ozwa³a siê do Karola.
– Tym dla mnie ciekawsza, ¿e pani mówi: „przyjemna” – odpowiedzia³ z ironi¹, staraj¹c

siê zajrzeæ przez jej ramiê za portierê, oddzielaj¹c¹ salon.
– Proszê odgadn¹æ, a nie patrzeæ.
Zas³oni³a mu sob¹ drzwi.
Ale w tej chwili znad jej ramienia, z wiœniowej kotary wychyli³a siê uœmiechniêta twarz

Anki, a potem i ona ca³a.
– A teraz, skoro mi siê nie uda³o, pozostawiam pañstwa samych. Zabieram tylko panów –

zwróci³a siê do Horna i Maksa i odesz³a z nimi.
– Kiedy¿ pani przyjecha³a?
– Dzisiaj rano, przysz³am do Niny z pani¹ Wysock¹.
– Có¿ tam s³ychaæ w domu, u ojca? – pyta³ dosyæ obojêtnie.
– Ojciec nie bardzo zdrów, straci³ humor. A wie pan, ksi¹dz Liberat umar³.
– Czas mu by³o ju¿ od dawna. Stary wariat! – powiedzia³ z niechêci¹.
– Co pan mówi, jak mo¿na! – zawo³a³a porywczo.
Ale on, ¿eby za³agodziæ ostroœæ s³ów poprzednich, uj¹³ j¹ za rêkê i podprowadzi³ do okna.
– Widzi pani tamte mury, to moja... to nasza fabryka! – rzek³ wskazuj¹c na szklane

dachy przêdzalni Trawiñskiego, zza których wznosi³y siê mury obstawione wysokimi
rusztowaniami.

– Widzia³am ju¿, bo jak tylko przysz³am, Nina zaprowadzi³a mnie w koniec podwórza
i pokaza³a przez parkan fabrykê pañsk¹ i mówi³a, ¿e pan tak strasznie pracuje dnie ca³e... Nie
trzeba siê przecie¿ zapracowywaæ... nie trzeba...

– Niestety, ale trzeba, bo choæby dzisiaj we trzech mieliœmy robotê od œwitu z wyp³at¹
robotników.

– Ojciec przysy³a panu dwa tysi¹ce rubli, zaraz je panu dam.
Odwróci³a siê nieco, aby wyci¹gn¹æ zza gorsu paczkê banknotów, i odda³a je Karolowi.
– Sk¹d¿e ojciec wzi¹³ pieni¹dze? – pyta³ chowaj¹c banknoty.
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– Mia³, tylko nic nie mówi³, ale skoro pan napisa³ o swoich k³opotach i o tym, ¿e ju¿ mu-
sicie u¿ywaæ kredytu, da³ mi pieni¹dze i kaza³ je panu przywieŸæ. Dajê panu s³owo, ¿e tylko
dla tego przyjecha³am – mówi³a cicho, pomieszana bardzo i zarumieniona, bo pieni¹dze wy-
doby³a na zastaw wszystkich swoich kosztownoœci i z ró¿nych sprzeda¿y, o czym wiedzia³
tylko ojciec Karola, ale jego by³a pewna, ¿e nie zdradzi.

– Nie wiem, jak mam ci, Anka, dziêkowaæ, bo nigdy bardziej w porze nie przysz³y.
– Ach, jak to dobrze, jak to dobrze... – szepta³a radoœnie.
– Ale jakaœ ty dobra, ¿e chcia³aœ sama przyjechaæ.
– Bo poczt¹ sz³yby d³u¿ej... – powiedzia³a otwarcie. – A ja nie mog³am znieœæ tej myœli,

¿e pan siê tutaj mêczy i k³opocze, przecie¿ to takie proste.
– Proste! byæ mo¿e dla ciebie, bo nikt inny by tego nie zrobi³.
– Bo nikt inny pana tak bardzo nie kocha, jak ojciec... i ja... – dokoñczy³a œmia³o, patrz¹c

na niego spod swoich czarnych sobolowych brwi takim jasnym, prostym i pe³nym mi³oœci
wzrokiem, ¿e porwa³ jej rêce i bardzo gor¹co i szczerze ca³owa³, usi³uj¹c j¹ przyci¹gn¹æ do
siebie.

– Karol... nie mo¿na... wejdzie kto... – broni³a siê, odchylaj¹c twarz zarumienion¹ i stula-
j¹c usta dr¿¹ce ze wzruszenia.

I gdy wchodzili do salonu, pe³nego gwaru i ludzi, Nina uœmiechnê³a siê do nich ¿yczliwie,
widz¹c szarob³êkitne oczy Anki rozpromienione szczêœciem i jej twarz pe³n¹ radoœci.

Anka dzisiaj by³a porywaj¹c¹; ten fakt, ¿e mog³a pomóc ukochanemu i ¿e ten jej „ch³opak
kochany” by³ dzisiaj dla niej taki dobry i serdeczny, czyni³ j¹ szczêœliw¹, pe³n¹ radoœci i tak
piêkn¹, ¿e zwraca³a na siebie ogóln¹ uwagê.

A ona nie mog³a wytrzymaæ na jednym miejscu, chcia³o siê jej iœæ do ogrodu lub w pole,
aby tam œpiewaæ pe³nym g³osem pieœñ szczêœcia, i pod wp³ywem tego pragnienia i przyzwy-
czajeñ wysz³a przed dom i dopiero ujrzawszy brukowany dziedziniec, obstawiony czerwony-
mi gmachami, i morze domów, stoj¹ce ze wszystkich stron, powróci³a do salonu, odszuka³a
Ninê i przyciœniêta do niej ramieniem, spacerowa³a po salonie.

– Dzieciak z ciebie, Anka, ogromny dzieciak!...
– Bom szczêœliwa dzisiaj... kocham – odpowiedzia³a porywczo, szukaj¹c oczami Karola,

rozmawiaj¹cego z Mad¹ Müllerówn¹ i z Mel¹ Grünspan, przy których sta³ Wysocki.
– Ciszej, dzieciaku... us³yszeæ mog¹... Któ¿ siê tak przyznaje g³oœno do mi³oœci...
– Nie lubiê i nie umiem nic ukrywaæ. Mi³oœci nie potrzeba siê wstydziæ.
– Wstydziæ – nie, ale nale¿y j¹ przed ludzkimi oczami chowaæ na samo dno duszy.
– Dlaczego?
– Dlatego, ¿eby jej nie dotknê³y spojrzenia obojêtne, z³e lub zazdrosne. Ja nie pokazujê

ludziom obcym nawet swoich br¹zów i obrazów najlepszych, bo siê obawiam, ¿e nie odczuj¹
ca³ego ich piêkna i ¿e mi coœ z tego piêkna mog¹ zbrudziæ i zabraæ ich spojrzenia. A tym bar-
dziej nie pozwoli³abym im zajrzeæ do duszy w³asnej.

– Dlaczego? – zapyta³a Anka nie rozumiej¹c tej mimozowej iœcie wra¿liwoœci.
– Bo przecie¿ to nie s¹ ludzie, choæby ta znaczna czêœæ moich goœci dzisiejszych; to s¹

fabrykanci, kapitaliœci, specjaliœci ró¿nych dzia³ów fabrycznych; ludzie od robienia interesów
i pieniêdzy – tylko interesów... tylko pieniêdzy. Dla nich pojêcia: mi³oœæ, dusza... piêkno...
dobro... i tam dalej to ¿aden „papier”, to weksel bez ¿yranta, wystawiony przez mieszkañca
Marsa, jak powiedzia³ dzisiaj pan Kurowski.
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– A Karol?
– O nim nic ci nie powiem, bo znasz go lepiej. A, mecenasowa sztuk piêknych a tanich ze

swoim dworem, muszê iœæ do niej...
Nina podesz³a do Endelmanowej, wkraczaj¹cej do salonu z takim uroczystym majestatem,

¿e wszystkich oczy zwróci³a na siebie.
Za ni¹ w pewnym oddaleniu sz³y dwie m³ode, przystojne panienki, ubrane jednakowo, sta-

nowi¹ce jej dwór przyboczny.
Jedna z nich trzyma³a chustkê, a druga wachlarz, obie zaœ k³ania³y siê zebranym sztywno-

automatycznym ruchem, bacz¹c pilnie na ka¿dy gest pani, która nawet nie raczy³a ich przed-
stawiæ gospodyni domu, tylko upad³a na fotelik i g³oœno, wrzaskliwie, przyk³adaj¹c do oczów
pince-nez135 na d³ugiej szylkretowej136 r¹czce, zachwyca³a siê piêknoœci¹ Niny, t³umem osób
i salonem, od czasu do czasu zwracaj¹c siê ruchem monarchini do siedz¹cego nieco w g³êbi
dworu po wachlarz lub chusteczkê.

– Ona wygl¹da jak królowa, jak sama Maria... Maria Magdalena.
– Maria Teresa, chcia³ pan powiedzieæ – szepn¹³ Kurowski cicho Grasglikowi.
– To wszystko jedno. Jak siê masz, Endelman, co ciê kosztuje taka parada? – pyta³ ban-

kier Endelmana, który cicho wsun¹³ siê za ¿on¹ do salonu i równie¿ cicho i skromnie wita³
siê ze znajomymi.

– Zdrów jestem, dziêkujê ci, Grosglik, co? – odpowiedzia³ przyk³adaj¹c do ucha zwiniêt¹
w tr¹bkê d³oñ.

– Panie Borowiecki, pan nie wie, kiedy przyjedzie Moryc Welt?
– Ani mówi³ mi o tym, ani pisa³.
– Ja jestem trochê niespokojny, czy siê jemu co z³ego nie sta³o?
– Nie zginie... – mówi³ obojêtnie Karol.
– Ja wiem, ale ja jemu pos³a³em przekaz na trzydzieœci tysiêcy marek, ju¿ tydzieñ min¹³

a jego nie ma. Co pan chce, teraz tyle ³ajdactwa na œwiecie...
– Do czego to pan zmierza? – zapyta³ Karol, dotkniêty jego tonem.
– Do czego? ¯e mogli go gdzie okraœæ, zabiæ. Trudniej jest o rubla ni¿ o nieszczêœcie –

zakoñczy³ sentencjonalnie, westchn¹wszy boleœnie, bo go niepokój o te trzydzieœci tysiêcy
pozbawia³ równowagi, a zna³ za dobrze Moryca, aby siê mia³ niepokoiæ bez przyczyny.

– Mery, ty siê nie daj prosiæ pani Trawiñskiej; ty zagraj ³adnie, przecie¿ mo¿esz zagraæ
³adnie – t³umaczy³ bankier córce, któr¹ Nina prosi³a o zagranie.

Mery, chuda dziewczyna, o koœcistych biodrach, garbatym nosie i niewidocznych prawie
ustach, siad³a do fortepianu i apatycznie uderzy³a w klawisze; z t¹ sinaw¹ cer¹, popstrzon¹
krostami, z zaczerwienionym nosem i chudymi, d³ugimi rêkami, robi³a wra¿enie oskubanej,
zamro¿onej gêsi, okrêconej w jasne jedwabie.

– Gdzie¿ tu s¹ te s³ynne z³ote ja³ówki ³ódzkie? – pyta³ cicho Horn Karola.
– Masz je pan, tam siedzi Mada Müller, Mela Grünspan i Mery Grosglik.
– A z Polek nie ma ani jednej? – zapyta³ ciszej, aby nie m¹ciæ brzd¹kania Mery.
– Niestety, panie Horn, my zaczynamy ju¿ produkowaæ sukna i perkaliki, ale na milionowe

córki musimy poczekaæ z lat dwadzieœcia. Zachwycaj siê pan tymczasem piêknoœci¹ Polek –
odpowiedzia³ Karol drwi¹co i odszed³, przywo³ywany przez Ankê, siedz¹c¹ obok Wysockiej.

Mery gra³a jak¹œ sonatê, nieskoñczenie nudn¹ i d³ug¹, która tak podzia³a³a, ¿e po chwilo-
wej ciszy wszyscy w salonie naraz mówiæ zaczêli, a najg³oœniej sam Grosglik, który dowie-
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dziawszy siê od starego Endelmana o przejœciu Bernarda na protestantyzm, wybuchn¹³ obu-
rzeniem.

– Ja mówi³em, ¿e on Ÿle skoñczy. On symulowa³ filozofa i cz³owieka z fin de sieclu137,
a skoñczy³ jak prosty szajgec138. Czemu na protestantyzm? Ja myœla³em, ¿e on jest subtelniej-
szy. Mnie nie o to idzie, ¿e przeszed³ na inn¹ wiarê, bo czy on bêdzie katolik, protestant czy
mahometanin, to i tak ¯ydem nie przestanie byæ i dla nas nie jest stracony.

– Pan nie lubi protestantyzmu? – zapyta³ Kurowski goni¹c orzechowymi oczami za Ank¹,
chodz¹c¹ po salonie z Nin¹.

– Nie lubiê i nigdy bym na to wyznanie nie przeszed³. Ja jestem cz³owiek, który kocha i potrze-
buje piêknych rzeczy. Jak ja siê narobiê ca³y tydzieñ, to potem w szabas czy w niedzielê potrzebujê
odpocz¹æ, potrzebujê iœæ do ³adnej sali, gdzie bym mia³ ³adne obrazy, ³adne rzeŸby, ³adn¹ architektu-
rê, ³adne ceremonie i ³adny kawa³ek koncertu. Ja bardzo lubiê te ceremonie wasze, w nich jest i piêk-
ny kolor, i ³adny zapach, i dzwonienie, i œwiat³a, i œpiewy. A przy tym jak ja ju¿ muszê s³uchaæ
kazania, to niech ono bêdzie nienudne, niech ja s³ucham delikatnego mówienia o wy¿szych rzeczach,
to jest bardzo nobl139 i to dodaje cz³owiekowi humoru i ochoty do ¿ycia! A w kirche140 co ja mam?...
Cztery go³e œciany i tak pusto, jakby ca³y interes mia³ siê trochê zlikwidowaæ. A do tego przychodzi
pastor i mówi. Co pan myœlisz, o czym on gada?... Gada o piekle i innych nieprzyjemnych rzeczach.
B¹dŸ pan zdrów. Czy ja po to idê do koœcio³a, ¿eby siê zdenerwowaæ? Ja mam nerwy, ja nie jestem
cham, ja nie lubiê siê gnêbiæ nudnym gadaniem. A przy tym ja lubiê wiedzieæ, z kim mam do czy-
nienia – có¿ to za firma protestantyzm?! Papie¿ to firma.

Kurowski nic mu nie odpowiedzia³, bo odszed³ i przysiad³szy przy grupie pañ, patrzy³ ja-
kimœ dziwnym wzrokiem na Ninê i Ankê, które wzi¹wszy siê pod rêce sz³y wolno przez sze-
reg salonów, zatrzymuj¹c siê przed ka¿dym bukietem konwalii i fio³ków, jakie sta³y wzd³u¿
sal przed oknami, pochyla³y siê nad kwiatami wdychaj¹c ich cudn¹ woñ i sz³y dalej, same
podobne do jasnych, wioœnianych kwiatów.

Czasem tylko Nina dotyka³a ustami ch³odnych liœci konwalii i ociera³a przymkniêtymi
powiekami o œnie¿ne dzwonki lub przesuwa³a palcami po wygiêtych cia³ach nimf br¹zowych,
zagl¹daj¹cych do wnêtrza amfor, w których sta³y kwiaty, i znowu sz³y zatopione w cichej roz-
mowie, nie zwa¿aj¹c, ¿e Endelananowa z dworem swoim sz³a za nimi i z pewn¹ zawiœci¹
przygl¹da³a siê tym prostym, a bardzo wykwintnym salonom i zobaczywszy na œcianie
w wielkich ramach mozaikê, któr¹ Nina sprowadzi³a jeszcze zim¹, stanê³a olœniona.

– To jest œliczne! Jaki to ma kolor! jaki to ma glanc! – wykrzykiwa³a zachwycona mru¿¹c
oczy, bo s³oñce oœwieca³o mozaikê i odbija³o jaskrawe promienie.

I nagadawszy jeszcze wiele podobnych rzeczy, wysz³a krokiem bohaterki prowincjonal-
nej, w otoczeniu swojego dworu.

– Œmieszna bo œmieszna, ale w gruncie to dobra kobieta. Jest prezesk¹ kilku zak³adów
dobroczynnych i robi wiele dobrego biednym.

– Bo lubi, ¿eby j¹ podziwiali – powiedzia³ Maks Baum, us³yszawszy ostatnie s³owa, pod-
chodz¹c z Kurowskim.

– Bardzo siê, panowie, nudzicie? – zapyta³a Nina.
– My nie, bo mamy na co patrzeæ – szepn¹³ Kurowski ogarniaj¹c obie wzrokiem.
– To znaczy, ¿e s¹ inni, którzy siê nudz¹, bo nie maj¹ na co patrzeæ...
– S¹ tacy! Niech pani spojrzy prosto przed siebie: tam siedzi panna Müller i panna

Grünspan, dwie z³ote ja³ówki ³ódzkie. Mada Müller dusi siê w swoich zbyt sztywnych jedwa-
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biach, a ¿e przy tym z trwog¹ myœli, ¿e s³u¿¹ca mo¿e przegotowaæ knedle, wiêc ci¹gle siê
poci ze strachu; przez piêæ minut, liczy³em uwa¿nie, wypi³a cztery szklanki lemoniady! Pan-
na Mela Grünspan wygl¹da na nadzian¹ entuzjazmem; umyœlnie, trzy razy, pyta³em j¹ o Ne-
apol – i trzy razy, z jednakim westchnieniem, z jednakim wywróceniem oczów i jednakowymi
superlatywami, wybucha³a zachwytem... Jest jak fonograf, w który wstawiono nowy walec,
wiêc za ka¿dym dotkniêciem opowiada to samo.

– Ale przy tym jest jakaœ smutna dzisiaj, chodŸmy do nich – powiedzia³a Nina.
– Bo pani Wysocka uwziê³a siê dzisiaj na ¯ydówki i co którego z m³odzie¿y z³apie, na-

tychmiast zaczyna przestrzegaæ przed nimi, a mówi tak g³oœno, ¿eby panna Mela us³yszeæ...
musia³a... – t³umaczy³ Maks, który szed³ przy Ance i niespokojnie wybiega³ naprzód oczami,
szukaj¹c Karola.

– Du¿o osób ju¿ wysz³o! – zauwa¿y³a Nina, nie spostrzegaj¹c w g³ównym salonie Gros-
glika z córk¹ i kilku innych rodzin ¿ydowskich.

– Mê¿czyŸni nudzili siê, a kobietom by³o pilno iœæ zdawaæ relacje z przyjêcia pañstwa.
– Czy¿by siê naprawdê nudzili? – zapyta³a z przykroœci¹ Nina.
– Ma siê rozumieæ, có¿ to dla nich za zabawa! Surdutów zdj¹æ nie mo¿na, szampañskiego

nie podali, a przy tym nasprasza³a pani tej polskiej roboczej ho³oty, tych ró¿nych in¿ynierów,
doktorów, adwokatów i innych specjalistów – i chce pani, aby miliony czu³y siê dobrze tutaj.
Ubli¿a³o im takie towarzystwo, wiêc siê wynieœli, i stawiam g³owê, ¿e wiêcej ju¿ nie poka¿¹
siê u pani.

– Nie mia³am zamiaru prosiæ ich wiêcej, bo dziœ dopiero spostrzeg³am, ¿e nawet taka sa-
lonowa asymilacja jest niemo¿liw¹, przynajmniej w £odzi.

– Na ca³ym œwiecie, na ca³ym œwiecie. Pan Robert Kessler! który chcia³ byæ pani, panno
Anko, przedstawionym od godziny... – powiedzia³ ironicznie Kurowski, przedstawiaj¹c ni-
skiego, krêpego cz³owieka, z g³ow¹ wciœniêt¹ w ramiona i ozdobion¹ wielkimi uszami, co
przy spiczastej, omszonej ¿ó³tym w³osem czaszce robi³o j¹ podobn¹ do g³owy wielkiego nie-
toperza; twarz mia³ jakby ze skóry koñskiej, Ÿle wyprawionej i Ÿle naci¹gniêtej; usta podobne
do szpary pod³u¿nej i mocno wystaj¹ce szczêki obroœniête by³y czerwonym, krótko przyciê-
tym w³osem.

Przywita³ siê z wielk¹ swobod¹ i gdy usiedli w salonie, usiad³ przy Ance, po³o¿y³ na kola-
nach swoje rêce wêz³owate, obroœniête czerwonym w³osem, i wpi³ siê ¿ó³tymi, bystrymi ocza-
mi w twarz Anki z tak¹ natarczywoœci¹, ¿e ta, nie mog¹c znieœæ tego spojrzenia, które j¹
denerwowa³o i przenika³o dziwnym strachem, odesz³a œpiesznie nie zamieniwszy z nim ani
jednego s³owa.

– Ona jest piêkna, ona jest zadziwiaj¹co piêkna! – szepn¹³ po d³u¿szym milczeniu do
Horna, który siedzia³ obok niego.

– Pan siê znasz przecie¿ na piêknoœciach. W £odzi coœ wiedz¹ o tym! – odpowiedzia³ z na-
ciskiem Horn, przysz³a mu bowiem na myœl Zoœka Malinowska i te ca³e szeregi ofiar spo-
œród robotnic, które zmusza³ do powolnoœci tyrani¹ i groŸb¹ wydalenia z fabryki.

Kessler nie odpowiedzia³, spojrza³ zimno i odwróci³ siê pogardliwie od niego do Maksa
Bauma, który zdenerwowany, niespokojny, ju¿ od godziny chcia³ uciec z tego salonu – i nie
móg³, trzymany na uwiêzi obecnoœci¹ Anki.

W salonie tymczasem zrobi³o siê bardzo luŸno; ca³e fale przep³ynê³y, z³o¿y³y powinszo-
wania, obejrza³y salony i odp³ynê³y. Zosta³o tylko kilkanaœcie osób, samo polskie towarzy-
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stwo, czo³o miejscowej inteligencji, które w miarê odp³ywu milionów – wysuwa³o siê na œro-
dek salonu i zajmowa³o opustoszone miejsca.

Müllerowie tylko pozostali z obcych, bo ¿yli doœæ blisko z Trawiñskimi, Mela Grünspan
i ciotka, która na pró¿no kilkakrotnie g³oœno pyta³a:

– Mela! czy ty nie potrzebujesz ju¿ wyjœæ?
Ale Mela wyjœæ nie mog³a, chocia¿ podobnie jak Maks dawno st¹d uciec pragnê³a, smaga-

na nielitoœciwymi docinkami Wysockiej. Siedzia³a ca³y czas na jednym miejscu tak zdener-
wowana, ¿e rozmawia³a z Mad¹, czasem siê œmia³a, opowiada³a o swojej podró¿y, ale
zupe³nie nie wiedzia³a, co siê z ni¹ dzieje.

Trawi³a j¹ gor¹czka dziwnie bolesna jakiegoœ rezygnowania z dotychczasowych marzeñ
i nadziei.

Wysocki rozmawia³ z ni¹ kilkakrotnie, widzia³a ci¹gle jego oczy pe³ne mi³oœci, s³ysza³a
jego g³os, który jej cicho opowiada³ takie rzeczy, które wczoraj jeszcze przepe³ni³yby jej du-
szê szczêœciem, ale s³yszane dzisiaj, teraz, budzi³y w niej tym g³êbszy smutek i ból; bo dzi-
siaj dopiero, w tym jasnym salonie, przeczu³a g³êbokim instynktem kochania, ¿e ona nigdy
nie wyjdzie za m¹¿ za Wysockiego, ¿e wyjœæ nie powinna...

I w chwilach uœwiadamiañ, w chwilach tego bolesnego jasnowidzenia ró¿nic, jakie ich
dzieli³y, martwia³a z przera¿enia i szklanym wzrokiem wodzi³a bezprzytomnie po twarzach
ludzkich, szuka³a uœmiechniêtych, rozpromienionych spojrzeñ Wysockiego, jakby chc¹c
w nich dopatrzeæ zaprzeczenia tych wszystkich myœli, jakie j¹ przenika³y rojem pal¹cych w³ó-
kien, ale Wysocki za bardzo by³ w niej rozkochany, za bardzo w dobrym humorze i w dobrym,
swoim towarzystwie, aby móg³ dzisiaj odczuæ jej stan wewnêtrzny.

Rozprawia³ w³aœnie z Trawiñskim i Kurowskim, i kilku m³odymi ludŸmi rozsnuwaj¹c
przed nimi gor¹ce szerokie altruistyczne pogl¹dy na spo³eczeñstwo i jego potrzeby; otrzepy-
wa³ odruchowo klapy, pokrêca³ w¹siki, wyci¹ga³ czasami mankiety i rad, ¿e ma inteligent-
nych s³uchaczów, ¿e móg³ siê na chwilê oderwaæ od spraw fabrycznych i codziennych, buja³
z rozkosz¹ po niebie hipotez i wniosków.

– Dlaczego? – myœla³a ciê¿ko Mela i nie wiedzia³a jeszcze wyraŸnie, dlaczego te straszne myœli
j¹ obsiad³y i zalewaj¹ jej serce gorycz¹ nieopowiedzian¹. Czu³a tylko jedno wyraŸnie, ¿e ten œwiat
jej ukochanego, ci wszyscy Kurowscy, Trawiñscy, Borowieccy, te wszystkie nawet sprawy, o któ-
rych mówili, idee jakie ich porywa³y, ten ca³y polski œwiat tak ukochany – jest zupe³nie inny, obcy
zupe³nie jej œwiatu; obcy przez jak¹œ szerokoœæ uczuciow¹, nie zamkniêt¹ tylko w kole egoistycz-
nych spraw, w ciasnym obrêbie robienia pieniêdzy i u¿ywania ordynarnego.

– Nie takimi s¹ nasi, moi! – myœla³a, patrz¹c na delikatn¹, uduchowion¹ twarz Trawiñ-
skiego, który taki energiczny protest zak³ada³ przeciw wywodom Wysockiego, ¿e twarz mu
poblad³a i sieæ delikatnych, niebieskich ¿y³ek wyst¹pi³a na skronie, a potem patrzy³a na Wy-
sock¹, na Ninê i Ankê siedz¹ce w kole kobiet bardzo wykwintnych, pe³nych dziwnego wdziê-
ku, rozmawiaj¹cych pó³g³osem, i równoczeœnie widzia³a oczami duszy swój w³asny dom,
ojca, siostry, szwagra i odczuwa³a teraz dopiero, przez mimowolne zestawienie, ca³y obmier-
z³y ton, ca³¹ p³askoœæ ¿ycia w³asnej sfery.

I teraz dopiero poczu³a, ¿e pomiêdzy nimi czu³aby siê obc¹ zawsze, intruzem z innego
œwiata, zaledwie znoszonym i mo¿e tylko dla posagu, jaki by wnios³a mê¿owi.

– Nigdy, nigdy! – powtarza³a sobie dumnie i chcia³a siê podnieœæ, aby wyjœæ, bo ciotka
znowu przysunê³a siê do niej i swoim przeci¹g³ym, chrapliwym akcentem pyta³a:
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– Mela, ty nie potrzebujesz ju¿ iœæ do domu?
Podnios³a siê nawet z krzes³a, zbieraj¹c w sobie ca³¹ moc duszy, aby wyjœæ st¹d, z tego

œwiata i nie powróciæ do niego nigdy ju¿ wiêcej.
Czu³a to dobrze, ¿e to wyjœcie bêdzie równoczeœnie po¿egnaniem marzeñ snutych przez

lata ca³e, bêdzie po¿egnaniem rojeñ wiosennych i mi³oœci, ale wyjœæ postanowi³a.
Kocha³a ca³¹ dusz¹ Wysockiego, ale przeczuwa³a ju¿, ¿e musi wyrzec siê go i nie widzieæ

wiêcej.
– Nigdy, nigdy! – powtarza³a zaciœniêtymi ustami. Za dobrze pamiêta³a dolê tych ze swo-

ich znajomych, które wysz³y za Polaków, ich upokorzenia nawet wobec w³asnych dzieci,
wyrzucaj¹cych matkom ich pochodzenie, to ko³o pogardy wykwintnej lub lekcewa¿enia, ja-
kie ich zawsze otacza³o, tê ich obcoœæ we w³asnych domach, wobec najbli¿szej rodziny.

– Pani ju¿ wychodzi, czemu tak prêdko? – pyta³ Wysocki zastêpuj¹c jej drogê.
– Czujê siê niedobrze, jestem zmêczona jeszcze po podró¿y – t³umaczy³a siê nie patrz¹c

na niego i ca³¹ si³¹ t³umi¹c ³kanie, jakie wzbiera³o w jej sercu, i chêæ pozostania, jaka j¹
ow³adnê³a po jego s³owach.

– Myœla³em, ¿e pani pozostanie do wieczora i potem razem pójdziemy do Ró¿y, ¿e pani
mi poœwiêci ca³y dzisiejszy wieczór. Ja pani nie widzia³em przecie¿ ca³e dwa miesi¹ce – szep-
ta³ cicho, zduszonym przez uczucie g³osem.

– Pamiêtam... pamiêtam... dwa miesi¹ce... – odpowiada³a i nagle taki ¿ar rozla³ siê po jej
sercu, ¿ar mi³oœci i cierpienia, ¿e ³zy b³ysnê³y w jej szarych oczach i serce zaczê³o biæ moc-
no, mocno...

– Bêdzie teraz nam lepiej, bo pozostali sami swoi...
– Tym bardziej iœæ muszê, abym nie tworzy³a sob¹ dysonansu –– szepnê³a z gorycz¹.
– Mela! – powiedzia³ z wyrzutem i tak miêkko, tak serdecznie, ¿e opad³y j¹ si³y, ¿e wszyst-

kie postanowienia poprzednie rozwia³y siê bez œladu, a natomiast serce nape³ni³o siê uczu-
ciem szczêœcia wielkiego, wielk¹ cisz¹ mi³oœci.

– Zostaniesz, prawda? – prosi³ j¹ gor¹co, b³agalnie, a gdy mu nie odpowiada³a ogl¹daj¹c
siê bezradnie w stronê Wysockiej, której ostry wzrok poczu³a na sobie, odezwa³ siê do Niny
z proœb¹:

– Mo¿e pani zdo³a namówiæ do pozostania pannê Melaniê.
Nina wiedzia³a wszystko od starej i dosyæ wrogo by³a usposobiona dla Meli, ale teraz,

spojrzawszy na jej twarz smutn¹, odczu³a jej cierpienia i wielkie wspó³czucie zadrga³o w jej
sercu, zaczê³a j¹ gor¹co prosiæ.

Opiera³a siê chwilê, walcz¹c z w³asnym sercem i wol¹, ale pozosta³a.
– Po raz ostatni! – przypomina³a sobie w duszy, ale ogarniêta mi³oœci¹, rozko³ysana s³a-

wami Wysockiego, który na z³oœæ matce nie odstêpowa³ jej ani na chwilê, oczarowana dobro-
ci¹ Anki i Niny, które wziê³y j¹ pomiêdzy siebie i z wielk¹ serdecznoœci¹ traktowa³y,
zapomina³a, ¿e to raz ostatni, przeciwnie, zaczyna³a myœleæ, ¿e to raz pierwszy i ¿e tak bê-
dzie zawsze... zawsze...

Przyjêcie dla tego kó³ka wybranych przeci¹gnê³o siê dosyæ d³ugo, bo o zmroku podano
obiad w wielkiej jadalni, wy³o¿onej jasnym dêbem, która za jedyn¹ ozdobê mia³a szeroki pas
inkrustacyj biegn¹cy dooko³a, w po³owie wysokoœci œcian, po którym rozpina³y siê pêdy wina,
obci¹¿one purpurowymi gronami, uwieszone u uszów larw komicznych, wyciêtych ze z³oco-
nego bukszpanu.
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Wielki stó³ lœni³ kryszta³ami zastawy, srebrami, ¿ywymi kwiatami, które tworzy³y przez
ca³¹ d³ugoœæ jeden wielki kwietnik pe³en woni i barw; wielkie œwieczniki w formie wielora-
miennych kaktusów rozlewa³y ³agodne œwiat³o œwiec na twarze siedz¹cych.

Nastrój panowa³ serdeczny, wznoszono liczne toasty, przyjmowane oklaskami, bawiono siê
tak wyœmienicie, ¿e nawet Müller wzniós³ zdrowie Trawiñskich i chcia³ coœ mówiæ, ale ¿e
by³ nieco pijanym, a Mada, siedz¹ca obok Maksa Bauma, nie mog³a mu podpowiadaæ, wiêc
wybe³kota³ s³ów kilka i usiad³ obcieraj¹c rêkawem czerwon¹, zat³uszczon¹ twarz.

– Ja bym go wzi¹³ do swojej mena¿erii, to ciekawy okaz – mrukn¹³ Kessler, pochylaj¹c
siê do Meli, przy której siedzia³.

Ale Mela nie s³ysza³a, zajêta rozmow¹ z Wysockim, a zreszt¹ czu³a nieprzezwyciê¿ony
wstrêt do tej nietoperzej g³owy i tych ¿ó³tych oczów, które ustawicznie wierci³y Ankê, sie-
dz¹c¹ pomiêdzy nim a Borowieckim.

Mada Müller, mo¿e jedyna w ca³ym towarzystwie, nie mia³a dzisiaj humoru.
Nie zwraca³a uwagi na Maksa, usi³uj¹cego j¹ bawiæ, tylko œledzi³a Karola i Ankê i widz¹c,

jak im jest dobrze ze sob¹, zapyta³a cicho Maksa:
– Czy ta panna, co siedzi przy panu Borowieckim, to jego siostra? bo tak s¹ bardzo po-

dobni do siebie.
– Kuzynka dosyæ daleka, ale i narzeczona zarazem – odpar³ z naciskiem.
– Narzeczona! Nie wiedzia³am, ¿e pan Karol ma narzeczon¹... nie wiedzia³am...
– Ju¿ od roku i bardzo siê kochaj¹ – mówi³ umyœlnie, bo go zirytowa³a jej niedomyœlnoœæ

i ten zachwyt nie ukrywany, z jakim patrzy³a i mówi³a o Karolu.
Z³ote rzêsy dziewczyny zatrzepa³y nagle jak skrzyd³a i opad³y ciê¿ko na b³êkitne oczy,

a bardzo rozrumieniona twarz pokry³a siê bladoœci¹ i blade usta zaczê³y dziwnie drgaæ.
Maks ze zdumieniem przypatrywa³ siê tej nag³ej zmianie, ale nie mia³ ju¿ czasu obserwo-

waæ, bo lokaj szepn¹³ mu do ucha po cichu, ¿e ktoœ czeka na niego.
– Matka umiera! – powiedzia³ mu prosto Józio Jaskólski, gdy siê znalaz³ w przedpokoju.
– Co? co? co? – powtórzy³ Maks, nie wierz¹c sobie, okrêci³ siê dooko³a kilka razy bez-

przytomnie, zrobi³ kilkanaœcie ruchów bezcelowych i znowu spojrza³ na Józia, który zap³a-
kany, onieœmielony, dr¿¹cy, powtórzy³ mu raz jeszcze wiadomoœæ i pobieg³ spiesznie
z powrotem.
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XXIV

W jadalni nikt prócz Niny nie zauwa¿y³ wyjœcia Maksa.
– Co siê sta³o z panem Baumannem? – zapyta³a Mada Müller.
– Azali¿ jestem stró¿em swego spólnika, jeœli ten kasjerem nie jest! – odpowiedzia³ ¿arto-

bliwie Borowiecki, ale by³ rad, ¿e oczy tego spólnika nie œledzi³y za Ank¹ i nie kontrolowa³y
jego rozmowy z Mad¹, która straci³a humor dowiedziawszy siê o narzeczeñstwie i bardzo
namawia³a ojca do wyjœcia, ale Müller by³ dzisiaj w doskona³ym humorze, uj¹³ wpó³ Boro-
wieckiego, posadzi³ przy córce i zawo³a³ rubasznie:

– G³upia Mada, masz kawalera i niech ci siê nie œpieszy do domu.
I pozostawi³ ich przy sobie; siedzieli zak³opotani.
Mada spuœci³a g³owê na piersi i z wielkim zajêciem wci¹ga³a rêkawiczki, s³uchaj¹c brzmie-

nia jego niskiego g³osu, który zawsze przejmowa³ j¹ rozkosznym dr¿eniem, a dzisiaj rozbrzmie-
wa³ w jej duszy tak smutnie, tak smutnie, ¿e ba³a siê, i¿ nie wytrzyma i wybuchnie p³aczem.

Müller przysiad³ siê do Niny i co chwila klepa³ j¹ po plecach z ukontentowania; nie wi-
dz¹c dooko³a rozœmieszonych twarzy ani zak³opotania Trawiñskiej, gada³ g³oœno.

– Bardzo mi dobrze u pañstwa! Ja mam ³adny pa³ac, ale mnie tam siedzieæ niedobrze.
Chcia³bym mieæ tak¹ córkê jak pani.

– A có¿ pan ma do zarzucenia pannie Madzie? Œlicznie dzisiaj wygl¹da.
– Ja, Mada œliczna, ale Mada jest g³upia. Ja j¹ chcê wydaæ za Polaka, ¿eby oni mieli takie

salony jak pañstwo i tak samo przyjmowali goœci, to bym u nich zawsze siedzia³. Mnie siê to
bardzo podoba.

– Bêdzie to panu trudno w £odzi, bo tutaj nie ma takich bogatych, za których zgodzi³byœ
siê pan wydaæ córkê – szepn¹³ Kurowski siedz¹cy obok Niny.

– Aha, pan Kurowski! Ja bym za pana da³ Madê albo i za Borowieckiego, wy jesteœcie
porz¹dne fabrykanty.

– Dziêkujê, dziêkujê! – szepn¹³ drwi¹co Kurowski œciskaj¹c mu rêkê. – Ale s¹ lepsi od
nas, a nawet ju¿ coœ s³ysza³em o zamiarach Kesslera.

– Kessler! Niech on siê ¿eni ze swoj¹ ma³p¹ w mena¿erii, a nie z moj¹ córk¹. Pan wie, on
jest cham i ³ajdak! – wybuchn¹³, ale potem zacz¹³ siê œmiaæ bardzo serdecznie, chcia³ poca-
³owaæ w szyjê Ninê... By³ zupe³nie pijanym.

– Co pani tak humor popsu³o? – zapyta³ Karol cicho.
Mada nic nie odpowiedzia³a, tylko przys³aniaj¹c chustk¹ drgaj¹ce od wstrzymywanego

p³aczu usta i twarz zgor¹czkowan¹, podnios³a na niego oczy i d³ugo patrzy³a, a¿ siê poruszy³
niecierpliwie i ponowi³ zapytanie.

– O, pañska narzeczona szuka pana – szepnê³a, wskazuj¹c oczami Ankê, rozgl¹daj¹c¹ siê
po pokoju.
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Podszed³ do niej niechêtnie.
– Panie Karolu, pani Wysocka ju¿ chce iœæ, mo¿e nas pan odprowadzi.
¯egna³a siê z Mad¹ bardzo ceremonialnie, która ich przeprowadzi³a oczami przez szereg

pokoi.
– Panno Melo, to i my pójdziemy – ozwa³ siê Wysocki i poszed³ szukaæ ciotki, drzemi¹cej

w ciszy salonu, a powracaj¹c spotka³ siê z matk¹.
– Wychodzimy, idziesz z nami?
– Nie, muszê odprowadziæ pannê Grünspan.
– Czy panny Grünspan nie mo¿e kto inny odprowadziæ?
– Nie, panny Grünspan nie mo¿e kto inny odprowadziæ – odpowiedzia³ z naciskiem.
Spojrzeli na siebie dosyæ niechêtnie.
Matki oczy zaœwieci³y ostro, a w oczach doktora jaœnia³ wielki spokój i stanowczoœæ.
– Prêdko wrócisz? Anka jest u nas, bêdzie i Borowiecki, mo¿e zaczekaæ z herbat¹?
– Nie zd¹¿ê, bo muszê jeszcze byæ u Mendelsohnów.
– Jak chcesz... jak chcesz... – odpowiedzia³a z trudem, panuj¹c nad sob¹, ale nie poda³a

mu rêki do poca³owania i wysz³a.
Nie zwróci³ na to uwagi, tylko pomaga³ siê Meli ubieraæ.
Zaraz pojechali, bo powóz Meli czeka³ przed domem.
– Jedziemy do Ró¿y?
– Jedziemy do Ró¿y, jedziemy, gdzie tylko pani zechce, jedziemy choæby na koniec œwiata

– zawo³a³ gor¹co.
– S³owa lec¹ dalej ni¿ chêci, a chêci ni¿ mo¿liwoœæ – szepnê³a cicho, bo j¹ ogarn¹³ spokój

niedzielnego wieczoru, powróci³ do rzeczywistoœci i przypomnia³ niedawne postanowienia.
– O nie, nie cofam swoich s³ów, niech mnie pani weŸmie i poprowadzi a¿ do krañców

mo¿liwoœci.
Uj¹³ jej rêkê ze dr¿eniem.
– Wiêc tymczasem zawiozê pana tylko do Ró¿y – odpowiedzia³a i odda³a uœcisk rêki, nie

puszczaj¹c jej.
– A póŸniej? – zapyta³ cicho, zagl¹daj¹c jej w oczy.
– Jutro dam odpowiedŸ – szepnê³a, patrz¹c na konie biegn¹ce k³usem.
Ciotka drzema³a na przednim siedzeniu, kiwaj¹c siê zawziêcie.
Siedzieli w milczeniu, z przyjemnoœci¹ nadstawiaj¹c rozgrzane twarze na mocny powiew

powietrza, bo powóz toczy³ siê szybko i skaka³ po wybojach bruków gumowymi ko³ami jak
pi³ka.

Czuli oboje, ¿e jakaœ stanowcza, prze³omowa chwila ju¿ idzie ku nim, ¿e za mgnienie za-
raz padnie im na duszê jedno s³owo, tak dawno w sercach dŸwiêcz¹ce, tak dawno t³umione
i oczekiwane.

Spogl¹dali na siebie jasnym wzrokiem, przenikali siê do g³êbi uczuæ i po ka¿dym spojrze-
niu byli sobie bli¿si, byli sobie bardziej oddani.

Mela nie zapomnia³a postanowieñ, czu³a je w ca³ej grozie koniecznoœci i w ca³ej grozie
goryczy i ¿alu, ale równoczeœnie oddawa³a siê z rozkosz¹ temu czarownemu pr¹dowi, jaki
przep³ywa³ przez serca ich i rozlewa³ w mózgach, w krwi obezw³adniaj¹ce, rozkoszne ciep³o.

Ze dr¿eniem szczêœcia czeka³a jego wyznania i wiedzia³a równie¿, ¿e wypowie mu wszyst-
ko, ca³¹ mi³oœæ swoj¹.
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Czu³a niezmo¿on¹ niczym potrzebê wypicia tej szczêœliwoœci do dna, do samego dna.
Chcia³a byæ porwana szaleñstwem, bez wzglêdu, co jutro bêdzie, a mo¿e dlatego w³aœnie,

¿e wiedzia³a, jakim bêdzie to jutro.
I chocia¿ to widmo kr¹¿y³o dooko³a niej, majaczy³o w pamiêci i ostrym konturem rzeczy-

wistoœci jutrzejszej przys³ania³o obecne szczêœcie, ucieka³a od niego, chcia³a zapomnieæ na
jeden wieczór, na chwilê.

Trzyma³a jego d³oñ i co chwila przyciska³a j¹ do mocno bij¹cego serca, to g³adzi³a ni¹
swoj¹ rozpalon¹ twarz, przyciska³a siê do niego ramieniem i patrzy³a w dal rozpromieniony-
mi oczami.

Nachyli³ siê i szepn¹³ cicho i tak blisko, ¿e poczu³a jego usta na twarzy.
– Mela...
Ten cichy, przejmuj¹cy dŸwiêk przelecia³ po niej jak ostrze rozpalone.
Przymknê³a oczy, serce zerwa³o siê w niej jak ptak oszala³y i zaczê³o t³uc siê w piersiach

mocno i gwa³townie, taka ogromna fala rozkoszy zala³a jej duszê, ¿e s³owa przemówiæ nie
mog³a, uœmiechnê³a siê tylko k¹tami ust.

– Mela!... Mela!... – powtórzy³ ciszej, bardzo zmienionym g³osem; wsun¹³ rêkê pod pele-
rynê i obj¹³ j¹ wpó³, i przygarn¹³ do siebie bardzo silnie.

Podda³a siê temu uœciskowi tak biernie, ¿e uderzy³a piersiami o jego piersi, ale cofnê³a siê
zaraz ca³ym korpusem, opar³a siê o poduszki powozu i g³osem bez si³, bez dŸwiêku prawie
szepnê³a:

– Cicho!... cicho!...
Twarz jej poblad³a œmiertelnie, z trudem oddycha³a.
– Mela, ty prosto do domu potrzebujesz jechaæ? – zapyta³a nagle rozbudzona ciotka i po

kilka razy powtarza³a to zapytanie, nim Mela zrozumia³a.
– Nie, niech ciocia jedzie. Wst¹piê do Ró¿y.
– A Walenty po ciebie potrzebuje przyjechaæ?
– Jeœli nie bêdê spa³a u Ró¿y, to ka¿e mnie odes³aæ swoimi koñmi.
Wysiedli przed pa³acem Mendelsohna.
Ró¿a wysz³a naprzeciwko nim do przedpokoju, bardzo ciekawie patrzy³a i bardzo ironicz-

nie przyjmowa³a grad poca³unków, jakimi j¹ zasypywa³a przyjació³ka.
– Jesteœ sama? – zapyta³ Wysocki, na pró¿no usi³uj¹c dr¿¹cymi rêkami zapi¹æ surdut i po-

wiesiæ kapelusz na g³adkiej œcianie.
– Nie sama, jest Koko, herbata i nuda! – odpowiedzia³a i utykaj¹c nieco, i ko³ysz¹c szero-

kimi biodrami, prowadzi³a ich do czarnego gabinetu.
– Sk¹d ten œpiew siê rozchodzi? – zapyta³ nas³uchuj¹c, bo z góry od mieszkania Szai p³yn¹³

szmer dŸwiêków monotonnych i rozpryskiwa³ siê po dolnym mieszkaniu.
– Od ojca. Tak codziennie ju¿ teraz bywa. Bojê siê o to, bo ju¿ od paru miesiêcy, zaraz po

œmierci Bucholca, papa ci¹gle siê modli, codziennie przychodz¹ œpiewacy z synagogi i œpie-
waj¹ pobo¿ne pieœni. To coœ nienaturalnego, a przy tym powiedzia³ któregoœ dnia do Stani-
s³awa, ¿e chcia³by przed œmierci¹ za³o¿yæ wielki przytu³ek dla starych kalek i robotników
z naszych fabryk. To jest tak z³y symptomat, ¿e Stanis³aw zatelegrafowa³ do Wiednia po spe-
cjalistê doktora.

– Tak, to ciekawe – szepn¹³, ale nic nie s³ysza³, o czym mówi³a, dr¿a³ ze wzruszenia i le-
cia³ oczami za Mel¹, wychodz¹c¹ do przyleg³ego buduaru.
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– Có¿ tak pomieszani oboje jesteœcie. Czyœcie sobie wyznali mi³oœæ?
– Prawie ¿e tak, prawie. Ale pani mi pomo¿e, nieprawda¿?
Zacz¹³ ca³owaæ jej rêce.
– Pani nie pomo¿e.
– Ale Ró¿a, nasza droga, dobra, kochana Ró¿a pomo¿e, nieprawda¿?
– A bardzo j¹ kochasz, powiedz? – pyta³a, obcieraj¹c mu spocone czo³o chustk¹.
Zacz¹³ wybuchaæ przed ni¹ tak gwa³townie, tak namiêtnie obrazowa³ swoj¹ mi³oœæ, ¿e ze

zdumieniem patrzy³a. Nie podejrzewa³a go o takie p³omienne uczucia, ale s³ucha³a z cieka-
woœci¹, ze wspó³czuciem, a w koñcu ¿al jakiœ nieokreœlony zacz¹³ budziæ siê w jej sercu i gdy
Mela przysz³a i siad³a obok niego, Ró¿a podnios³a siê, zabra³a ma³pkê i wysz³a.

– S³ysza³am, coœ opowiada³ Ró¿y – szepnê³a, patrz¹c na niego s³odko i nie pozwalaj¹c mu
przemówiæ objê³a go ramionami i rozpalonymi, spragnionymi ustami wpi³a siê w jego usta
w d³ugim, mocnym, namiêtnym poca³unku.

– Kocham ciê! – szepta³a odrywaj¹c siê na chwilê.
– Kocham ciê! kocham! – odpowiada³ cicho. G³osy im siê zerwa³y i zmilk³y, a ramiona siê

zwar³y, spl¹ta³y, objê³y w szalonym, namiêtnym uœcisku, usta utonê³y w ustach, serca prze-
sta³y biæ, a oczy widzieæ.

A potem, ca³uj¹c jej oczy, w³osy, szyjê, usta, opowiada³ niskim, urywanym, nabrzmia³ym
wzruszeniem g³osem dzieje swego uczucia.

Opar³a siê plecami o kanapkê, po³o¿y³a nogi na taburecie, na wpó³ le¿¹c s³ucha³a jego g³o-
su, z rozkosz¹ przymyka³a oczy pod jego poca³unkami, wysuwa³a do nich chciwie usta, prê-
¿y³a siê ca³a, gdy pali³ ustami jej szyjê, pozwala³a siê ko³ysaæ fali szczêœcia, jaka p³ynê³a
z jego s³ów, z jego wyznañ mi³oœci, z jego pieszczot.

A gdy powiedzia³, ¿e zaraz jutro pójdzie do ojca prosiæ o jej rêkê, gdy wreszcie wyczerpany
nieco z si³ usiad³ na poduszkach u nóg jej i po³o¿ywszy g³owê na jej kolanach wpatrzy³ siê w jej
przys³oniête mg³¹ oczy i zacz¹³ snuæ d³ug¹, cudn¹ przêdzê przysz³oœci, nie przerywa³a mu, pi³a
pe³n¹ piersi¹ upojenie, patrzy³a w niego oczami pe³nymi ³ez szczêœcia bezmiernego, pierœ siê
jej podnosi³a nadmiarem uczucia, a usta kwit³y jakimœ dziwnym, smêtnym uœmiechem, ale mu
nie przeczy³a, tylko chwilami bra³a jego g³owê w rêce, ca³owa³a jego oczy i cicho szepta³a:

– Kocham ciê! Mów, najdro¿szy, niech siê upijê dzisiaj, niech oszalejê!
Wiêc on mówi³ znowu i wyœpiewywa³ ca³¹ symfoniê mi³oœci, nie spostrzeg³szy przyjœcia

Ró¿y, która cichutko usiad³a na kanapce, objê³a Melê ramieniem, po³o¿y³a swoj¹ czerwon¹
g³owê na jej piersiach i pe³nymi zielonawych skrzeñ oczami wpatrzy³a siê w niego i s³ucha³a.

A oni snuli dalej przêdzê szczêœcia i mi³oœci.
Nie istnia³ ju¿ dla nich œwiat, ludzie, rzeczywistoœæ, wszystko zapad³o w g³¹b niepamiêci,

przys³oniête tumanem czaru, jaki ich otoczy³ i przenika³.
S³owa, spojrzenia, myœli krzy¿owa³y siê pomiêdzy nimi jak b³yskawice, dr¿a³y rozsadzane

nadmiarem uczucia i pada³y na duszê s³odycz¹ niewypowiedzian¹.
Mówili coraz mniej i coraz ciszej, jakby boj¹c siê g³oœniejszym dŸwiêkiem sp³oszyæ czar

tej chwili cudownej.
Cisza dooko³a panowa³a, z ulicy nie dochodzi³ szmer najmniejszy, pokój, s³abo rozœwie-

tlony elektrycznoœci¹, ton¹³ w mrokach czarnych œcian, sennoœæ rozw³óczy³a siê s³odka, pe³-
na denerwuj¹cych zapachów ró¿ p¹sowych, których ca³y snop pali³ siê barwami pod jedn¹ ze
œcian, w br¹zowym wazonie.
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Oni ju¿ prawie nie mówili, tylko Ró¿a, siedz¹ca bez ruchu, zaczê³a dr¿eæ gwa³townie,
powstrzymywaæ ³kanie, dusiæ w sobie ³zy, ale nie mog³a wytrzymaæ, rzuci³a siê na dywan
i wybuchnê³a ostrym p³aczem.

– Dlaczego mnie nikt nie kocha? Dlaczego mnie nikt nie kocha? Przecie¿ i mnie nale¿y
siê szczêœcie, i ja potrafiê kochaæ, i ja pragnê mi³oœci! – wo³a³a ¿a³osnym g³osem i taki moc-
ny spazm ¿alu skrêca³ jej serce, ¿e Mela nie mog³a jej uspokoiæ niczym, a przy tym i nie
umia³a, bo ten p³acz zadrga³ w niej ostrym, przykrym dysonansem, przypomnia³ okropn¹ rze-
czywistoœæ.

Wysocki ju¿ siê podniós³, chcia³ wyjœæ i raz jeszcze przypomnia³, ¿e jutro bêdzie u ojca.
– Muszê ci jedno przypomnieæ, ja jestem ¯ydówka! – powiedzia³a cicho.
– Pamiêta³em o tym, ale to dla mnie nie stanowi ¿adnej przeszkody, jeœli mnie kochasz

i zechcesz przyj¹æ chrzeœcijañstwo.
– Gotowam nawet mêczeñstwo przyj¹æ dla ciebie! – zawo³a³a mocno. – Nie, nie mówmy

o tym. Jutro rano powiem ojcu i zaraz ci napiszê. Czekaj na mój list, nie przychodŸ przedtem!
Szepta³a prêdko, chwyci³a siê tego œrodka, bo nie mia³a si³ i odwagi powiedzieæ mu teraz,

¿e jego ¿on¹ byæ nie mo¿e. Nie, za nic w œwiecie nie powiedzia³aby teraz...
To jutro... jutro, a teraz jeszcze poca³unków, jeszcze pieszczot... jeszcze zaklêæ... jeszcze

tej mi³oœci tak silnej, tak s³odkiej, tak upajaj¹cej, jeszcze... jeszcze...
– Jeszcze chwilê, mój najdro¿szy, jeszcze chwilê! – b³aga³a, id¹c z nim przez szereg

mrocznych pokojów ku wyjœciu. – Czy nie czujesz, jak mi ciê¿ko oderwaæ siê od ciebie?
Strach j¹ ogarnia³, strach tak silny, ¿e on wyjdzie i ju¿ go nigdy mo¿e nie zobaczy, i¿ przy-

ciska³a siê do niego z rozpacz¹, rzuca³a mu siê w ramiona i zwarci uœciskiem, z ustami za-
wieszonymi na ustach, przystawali na chwilê, nie mog¹c siê oderwaæ od siebie.

Ale pomimo tego przed³u¿ania byli coraz bli¿ej wyjœcia, Mela zaczê³a siê trz¹œæ w strasz-
nym zdenerwowaniu, przyciska³a siê do jego ramienia coraz silniej i coraz boleœniej i ciszej
szepta³a:

– Jeszcze chwilê, jeszcze chwilê.
– Jutro siê zobaczymy, Mela, i bêdziemy siê widywaæ codziennie.
– Tak... codziennie... codziennie – powtarza³a jak echo, gryz³a wargi do krwi, ¿eby nie

krzykn¹æ, nie wybuchn¹æ rozpacz¹, nie rzuciæ mu siê do nóg i ¿ebraæ, aby nie odchodzi³, aby
pozosta³ lub zabra³ j¹ natychmiast, i wywióz³ daleko, daleko.

– Kocham ciê! – powiedzia³ jej na dobranoc i uca³owa³ jej rêce i usta.
Nie odda³a poca³unku, nie poruszy³a siê, oparta o œcianê, patrzy³a têpym wzrokiem, jak

siê ubiera³, jak otwiera³ drzwi, jak znika³ za szybami, nie mia³a si³, ³kanie zapcha³o jej gar-
d³o, serce jej pêka³o.

– Mieciu! – szepnê³a za nim.
Nie us³ysza³ i nie powróci³.
Wolno powraca³a przez puste, mroczne pokoje, podobne do wielkich wspania³ych grobów,

zamieszka³ych przez nudê, przepych i pustkê, sz³a coraz ciê¿ej, przystawa³a na tych samych
miejscach, gdzie przed chwil¹ jeszcze czu³a jego poca³unki, ogl¹da³a siê nieprzytomnie, cza-
sem jakiœ dŸwiêk wydar³ siê z ust sinych, i sz³a dalej, do Ró¿y, p³acz¹cej z ¿alu, ¿e j¹ nikt nie
kocha³.

– Wszystko skoñczone – myœla³a Mela, ³zy zerwa³y tamy woli i panowania nad sob¹ i jak
potok rzuci³y siê z jej oczów.
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XXV

Wysocki lecia³ na skrzyd³ach szczêœcia do domu. Zasta³ jeszcze wszystkich przy herbacie,
by³a i Trawiñska, która przysz³a na minutkê, bo siê jej w domu nudzi³o samej, gdy¿ m¹¿ po-
jecha³ z Kurowskim.

Siedzieli dooko³a okr¹g³ego sto³u oœwietlonego wisz¹c¹ lamp¹, zajêci robieniem uwag
o dzisiejszych goœciach Niny.

Wysocki trafi³ na gor¹c¹ mowê Anki, broni¹cej Meli przed zjadliwymi uwagami matki,
która podra¿niona obecnoœci¹ syna, podnios³a jeszcze ton g³osu i zionê³a ca³¹ rasow¹ pogard¹
dla ¯ydów.

Wysocki s³ucha³ w milczeniu, pi³ herbatê i rozmyœla³ o Meli. By³ jeszcze pod wp³ywem
poca³unków, czu³ je jeszcze na twarzy pal¹cymi piêtnami, usta go piek³y, wstrz¹sa³ siê
w dreszczu przypomnieñ jej uœcisków, czu³ j¹ przy sobie, oddycha³ z rozkosz¹ woni¹ jej per-
fum, jaka pozosta³a w jego ubraniu, na d³oniach, we w³osach.

By³ tak szczêœliwy, ¿e na niesprawiedliwe, fanatyczne s³owa matki uœmiechn¹³ siê pob³a¿-
liwie i spogl¹da³ porozumiewaj¹co na Borowieckiego, który, oparty ³okciami o stó³, okrywa³
siê dymem papierosa i spoza niego patrzy³ na Ninê i Ankê siedz¹ce przy sobie, z g³ow¹ opart¹
o g³owê.

W³osy Niny w œwietle lampy skrzy³y siê z³otem, a jasna, przeŸroczysta cera podobna by³a
do zró¿owionej porcelany, oœwietlonej z wewn¹trz; zielonawymi oczami, poplamionymi rdza-
wymi piêtnami, patrzy³a na Wysock¹, a Anka, w koronie ciemnych w³osów zwichrzonych,
puszystych, mieni³a siê coraz innym wyrazem, nie mog¹c powstrzymaæ niecierpliwoœci; zbi-
ja³a zdania Wysockiej z namiêtnoœci¹, czasem rzuca³a siê g³ow¹ naprzód, œci¹ga³a wielkie
czarne brwi, ¿e tworzy³y jakby ³uk napiêty. Jej ruchliwa twarz odbija³a jak zwierciad³o
wszystkie wra¿enia przesuwaj¹ce siê przez duszê, ale broni³a ¯ydów sercem, dobroci¹ i tym
zbija³a logiczne wywody Wysockiej, która, zag³êbiona w fotelu po drugiej stronie sto³u, mó-
wi³a dobitnym g³osem, a w chwilach mocniejszych pochyla³a siê nad stó³, ukazuj¹c piêkn¹
jeszcze twarz w kole œwiat³a, jakie lampa rozkr¹¿a³a.

– Panie Mieczys³awie, niech¿e mi pan pomo¿e broniæ ¯ydów, a panny Grünspan w szcze-
gólnoœci, bo pan Karol nie chce, powiedzia³, ¿e ona nie potrzebuje tego.

– Nic wiêcej nad to samo nie powiem. Mela... panna Grünspan nie potrzebuje obrony.
By³oby to samo, gdybym chcia³ broniæ s³oñca od zarzutów, ¿e zbytnio œwieci i grzeje.

Zaczêli potem wszyscy ¿ywiej rozmawiaæ, ale im przerwa³ Józio Jaskólski.
Ch³opak, zap³akany, zacz¹³ j¹kaæ, ¿e Baumowa bardzo chora, ¿e Maks go wys³a³ do Wy-

sockiego i ¿e on go szuka³ po ca³ym mieœcie.
– Idê w tej chwili! Dobranoc pañstwu.
– I na mnie czas – powiedzia³a Nina.
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– Jest tak piêknie na œwiecie, ¿e pani¹ odprowadzê. Pan Karol z nami pójdzie?
Karol sk³oni³ siê na zgodê, ale nie by³ zadowolony z projektu Anki, bo mu siê spaæ chcia³o.
– A propos panny Grünspan – zawo³a³ doktor ze swego gabinetu, bo ju¿ by³ w palcie. –

Miejcie pañstwo dla niej nieco wyrozumienia, choæby dlatego, ¿e to moja przysz³a ¿ona.
Matka zerwa³a siê gwa³townie, ale doktor nie czeka³, wybieg³ œpiesznie do Baumów.

* * *

Kiedy Maks na wezwanie Józia wybieg³ od Trawiñskich i przylecia³ do domu, matka ju¿
co chwila traci³a przytomnoœæ.

Wielki pokój nape³nia³ brzask zórz zachodnich i obtula³ wszystko w mrok czerwonawy,
w którym twarz konaj¹cej, wpatrzonej w dalekie pustynie nieba, styg³a i pokrywa³a siê sinoœci¹.

Jedna tylko gromnica, œciskana kurczowo, chwia³a mêtne, z³otawe b³yski po jej spokojnej,
operlonej ros¹ konania twarzy.

Frau Augusta klêcza³a u wezg³owia i rozp³akana modli³a siê pó³g³osem.
Stary Baum siedzia³ w nogach ³ó¿ka z kamienn¹, zimn¹ twarz¹ i rozpalonymi od ³ez we-

wnêtrznych oczami patrzy³ w ¿onê; ani jeden musku³ mu nie drga³, ani jedna ³za nie stoczy³a
siê spod czerwonych powiek. Siedzia³ na pozór spokojny, opiera³ siê o porêcz krzes³a i tak
silnie œciska³ je, ¿e w twardym drzewie pozostawi³ g³êbokie œlady paznogci, a gdy spostrzeg³
wchodz¹cego Maksa, podniós³ oczy i szed³ nimi za jego ruchem, jakim tamten rzuci³ siê do
matki, klêkaj¹c przy ³ó¿ku.

– Mamo! mamo! – zawo³a³ trwo¿nie Maks, dotykaj¹c siê jej rêki zaciœniêtej przy gromnicy.
Baumowa oddycha³a wolno, d³ugo, bardzo d³ugo. Szklane, wypuk³e oczy barwi³y siê re-

fleksami zórz jak toñ wodna, praw¹ rêk¹ odruchowo suwa³a po ko³drze, jakby za poñczoch¹,
która stoczy³a siê do œciany i nadzianymi drutami niby je¿ stalowy po³yskiwa³a.

Kucharki i s³u¿ba klêcz¹ca w mroku pokoju wybuchnêli g³oœnym p³aczem.
– Mamo! – jêkn¹³ raz jeszcze Maks i duszê tak mu skrêci³a ¿a³oœæ, ¿e wybuchn¹³ p³aczem.
Chora jakby oprzytomnia³a, odwróci³a g³owê i utkwi³a szklany wzrok w jego twarzy, grom-

nica wypad³a jej z rêki, a ona stygn¹c¹ d³oni¹ ujê³a rêkê syna i trzyma³a, uœmiech jakby rado-
œci ostatniej przewin¹³ siê po sinych wargach, poruszy³a nimi, ale ¿aden dŸwiêk siê nie
wydoby³ prócz chrapliwego, rzê¿¹cego oddechu.

Uœmiech stygn¹³ jej na ustach, odwróci³a twarz do okna i zosta³a tak zapatrzon¹ martwie-
j¹cymi oczami w mroki wieczoru, w ostatnie odpryski zórz, co jak kawa³y miedzi p³ywa³y po
szaroœci nieba i gas³y z wolna.

Wiatr powia³ po ogrodzie i nagina³ niskie krzewy bzów do okien; uderza³y kiœciami kwia-
tów i niby fioletowymi oczami patrzy³y na stê¿a³¹, nieruchom¹ twarz konaj¹cej, której dolna
szczêka opada³a coraz ni¿ej.

Maks, chocia¿ wiedzia³, ¿e to ju¿ koniec, pos³a³ zaraz z pocz¹tku po Wysockiego i czeka³
go z najwy¿sz¹ niecierpliwoœci¹, i co chwila ws³uchiwa³ z trwog¹, czy ¿yje jeszcze; ¿y³a, ale
ju¿ ¿yciem odruchów tylko, czasem cichy jêk wydar³ siê z jej piersi, poruszy³a ustami, zrobi-
³a jakiœ bezcelowy ruch sztywnymi palcami i le¿a³a znowu godziny ca³e nieruchoma, mar-
twa, z szeroko otwartymi oczami, zatopionymi w nocy œmierci i w nocy panuj¹cej nad ziemi¹.

Wreszcie przyszed³ Wysocki, a za nim wkrótce i Borowiecki, ale po to, aby stwierdziæ, ¿e
Baumowa skona³a przed chwil¹. Maks ukry³ twarz w ko³drze i p³aka³ jak dziecko, a stary
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Baum wsta³ sztywno, pochyli³ siê nad umar³¹, dotkn¹³ skroni i r¹k zimnych, zajrza³ g³êboko
po raz ostatni w jej oczy otwarte, jakby ze zdumieniem zapatrzone w g³¹b wiecznoœci, przy-
mkn¹³ dr¿¹cymi palcami powieki i wyszed³ bardzo wolno, ogl¹daj¹c siê co krok i przystaj¹c.

Dopiero w kantorze pustym i ciemnym usiad³ na stosie chustek i d³ugo siedzia³ bez ruchu
i bez myœli.

Noc ju¿ by³a g³êboka, gdy siê ockn¹³, gwiazdy drga³y w przestrzeniach ros¹ œwietlist¹,
miasto spa³o w wielkiej ciszy, tylko gdzieœ od domów stoj¹cych za miastem brzmia³ g³os
harmonijki.

Podniós³ siê i wolno przeszed³ ca³e mieszkanie, pogr¹¿one w ciszy i ciemnoœci.
W sk³adzie, rozœwieconymi p³omieniem gazu zobaczy³ Józia œpi¹cego na towarze. Nie

budzi³ go i poszed³ przez szereg pokojów pustych, cichych t¹ cichoœci¹ œmierci, jaka siê roz-
postar³a nad domem; w sto³owym zobaczy³ znowu Maksa œpi¹cego na sofie, tak jak przyszed³
od Trawiñskich, we fraku i w bia³ym krawacie.

Zawaha³ siê chwilê przed pokojem ¿ony, ale wszed³.
£ó¿ko by³o wysuniête na œrodek pokoju, zmar³a le¿a³a przykryta przeœcierad³em, przez

które s³abo rysowa³y siê linie twarzy.
Kilka œwiec woskowych pali³o siê na stole i kilka robotnic modli³o siê i œpiewa³o pieœni za

umar³ych.
Frau Augusta, z kotami na kolanach, opuchniêta od p³aczu, drzema³a na kanapce.
W otwartych oknach opuszczone rolety wypina³ wiatr i ko³ysa³ firankami.
Baum patrzy³ d³ugo na ten obraz, jakby go chcia³ zapamiêtaæ na zawsze albo jakby go nie

móg³ zrozumieæ, bo cofn¹³ siê do swojego pokoju, wzi¹³ zapalon¹ benzynow¹ lampkê i jak
to robi³ czêsto w ostatnich czasach, gdy spaæ nie móg³, poszed³ do fabryki.

Pawilony sta³y olbrzymimi czworobokami kamieni ciche i czarne, ksiê¿yc ju¿ zaszed³, tyl-
ko gwiazdy œwieci³y blado przys³aniane mg³awicami przedœwitu jakby zm¹cone walk¹ nocy
z dniem, który siê ju¿ zacz¹³ w g³êbokich przestrzeniach wschodu.

Dziedziniec, podobny do studni czarnej, rozlega³ siê echem wycia i skowytu psów, któ-
rych zapomniano spuœciæ z ³añcuchów.

Nic nie s³ysza³ i wszed³ w czarne, d³ugie korytarze, podobne do tunelów, zion¹ce ostrym,
przegni³ym powietrzem; echa jego kroków rozbrzmiewa³y g³ucho w pustce i ciszy.

Przechodzi³ wolno salê po sali krokiem automatu.
Sale zalega³a ciê¿ka, grabowa cisza, rzêdy warsztatów z obu stron przejœcia sta³y niby szkie-

lety pogiête w bezsilnoœci; niby wyprute w³ókna i ¿y³y wisia³y pasy poopadane z kó³, pokryte
d³ugimi w³osami pajêczyn, a wstêgi deseni zwiesza³y siê luŸno jak martwa, obwiœniêta skóra.

– Umar³a! – szepn¹³, patrz¹c na d³ugi szereg sal, nas³uchuj¹c w tej œmiertelnej ciszy. –
Umar³a! – powtarza³ od czasu do czasu, ale nie wiadomo, co mia³ na myœli, ¿onê czy fabry-
kê, i wlók³ siê coraz wolniej z sali do sali, z piêtra na piêtro, z pawilonu do pawilonu.

* * *

Wysocki z Borowieckim wyszli od Baumów w bardzo smutnym nastroju.
– Szkoda mi Maksa, ta œmieræ matki, któr¹ kocha³ szalenie, wytr¹ci go z równowagi na

d³u¿szy czas. I to w takim czasie, kiedy jest przy montowaniu maszyn prawie niezbêdnym.
Mam pech! Wszystko mi tak idzie! – szepn¹³ Karol ze z³oœci¹.
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– Prêdko panna Anna sprowadza siê do £odzi?
– Za tydzieñ.
– A œlub?
– Akurat to mi w g³owie! Muszê wpierw to swoje bydlê o¿ywiæ i puœciæ w ruch. Jak fa-

bryka zacznie iœæ, co nie mo¿e siê staæ przed paŸdziernikiem, dopiero pomyœlê.
Szli dalej w milczeniu, ale na Piotrkowskiej najniespodziewaniej spotkali Welta.
– Kiedyœ przyjecha³, Moryc? Pójdziemy gdzie na kawê.
– Przyjecha³em w tej chwili i szed³em do domu, ale jeœli idziecie na kawê, pójdê z wami.
– Maksowi umar³a matka przed chwil¹, idziemy stamt¹d.
– Umar³a! Nie lubiê takich rzeczy.
Wstrz¹sn¹³ siê.
– Co nowego w mieœcie?
– Prawie nic, a zreszt¹ nie wiem, siedzê ca³e dnie przy fabryce. Grosglik siê ucieszy, jak

ciê zobaczy. Pyta³ mnie dzisiaj o ciebie.
– Nie bardzo siê ucieszy! – szepn¹³ Moryc, wciskaj¹c binokle na nos nieco dr¿¹cymi rêka-

mi i bystro obejrza³ twarz Karola.
W hotelu, dok¹d poszli na kawê, z powodu póŸnej godziny by³y zupe³ne pustki, w ogro-

dzie tylko, urz¹dzonym w œrodku podwórza, siedzia³ Myszkowski z Murrayem.
Przysiedli siê do nich.
– Od godziny czekam na jak¹ ¿yw¹ duszê, bo mi siê ju¿ sprzykrzy³o piæ samemu.
– Nie masz pan Anglika?
– On tylko po czwartej narzeczonej czuje siê dobrze, ale po czwartym kuflu jest do niczego.
– Dawno, panowie, tutaj jesteœcie?
– Murray przed pó³ godzin¹ przyszed³ z tokowania, a ja trochê dawniej siedzê. Przysze-

d³em na œniadanie, ale tak jakoœ zesz³o do obiadu, a po obiedzie przysz³o trochê znajomych
i nie warto by³o wychodziæ, poczeka³em na kolacjê, a po kolacji có¿ bym robi³ na mieœcie?
Teatru nie lubiê, znajomych nie mam, gdzie¿ siê, biedna sierota, podziejê, jeœli nie w knajpie.
A potem Murray bardzo ciekawe rzeczy opowiada³ o swoich narzeczonych. Jak¿e fabryka?

– Roœnie.
– Daj jej Bo¿e, zdrowie, dobry ¿o³¹dek i trawienie. Zmizernia³eœ pan.
– Ba, robiê za dziesiêciu i jeszcze nie wystarcza.
– B¹dŸcie zdrowi! Co który przyjdzie, opowiada zaraz, co robi³ wczoraj, co dzisiaj i co

robiæ bêdzie jutro, ¿e siê spracowa³ i tam dalej. Có¿, u diab³a? gdzie ja jestem? Pomiêdzy
ludŸmi czy wœród maszyn? Tfu, psiakrew, takie og³upienie, takie sprowadzenie siê do me-
chanicznych funkcyj! Ja chcia³bym wiedzieæ, co myœl¹, co czuj¹, jak widz¹, a oni mi gadaj¹,
¿e pracuj¹. Daj no piwa dla wszystkich! – zawo³a³ na garsona.

– My kawê bêdziemy pili.
– Pijcie.
– Kto ma czas myœleæ o niebieskich migda³ach, kogo staæ na to? – szepn¹³ drwi¹co Moryc.
– Wo³u tylko nie staæ na to, bo go pêdz¹ do roboty.
– Bo to grunt, panie Myszkowski, a reszta dodatek.
– Nie powiadaj pan tego, bo ¿e pan jesteœ dodatkiem do w³asnego pugilaresu, to mnie nie

dziwi, t³umaczy pana wasza ³ajdacka i g³upia rasa, ale ¿e tak samo twierdzi Borowiecki i dok-
tor, to mnie irytuje.
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– Ja niczemu nie przeczê i nic nie potwierdzam, stawiam teraz fabrykê, a jak j¹ skoñczê,
zacznê dopiero bawiæ siê w filozofowanie.

– A ja idê do domu, jestem szalenie zmordowany – powiedzia³ Wysocki i zaraz wyszed³.
Karol spiesznie wypi³ herbatê i wyszed³ z Morycem.
– Zostañcie ze mn¹ – prosi³ Myszkowski Murraya. – Pomówimy o mi³oœci.
– Nie mogê, jutro poniedzia³ek, muszê wstaæ o pi¹tej do fabryki.
– Czy macie ju¿ miejsce po Borowieckim?
– Robotê po nim wzi¹³em ca³¹, ale pensji tylko po³owê – rzek³ wychodz¹c.
Myszkowski pozosta³ sam i zaduma³ siê smutnie, ¿e trzeba bêdzie wracaæ do domu, i tak

go ta myœl zgnêbi³a, ¿e zacz¹³ siê kiwaæ nad sto³em.
– Jaœnie panie, zamykamy! – meldowa³ uprzejmie kelner.
Spojrza³ sennie dooko³a, by³o pusto, mroczno, ciemno, s³u¿ba sprz¹ta³a nakrycia i zesta-

wia³a na kupê sto³y.
Myszkowski w³o¿y³ kapelusz, zap³aci³ i doszed³ tylko do drzwi, bo taka niechêæ go prze-

jê³a do wracania do domu, tak siê ba³ samotnoœci, ¿e powróci³ do stolika i zawo³a³:
– Kelner, butelkê piwa i dwie szklanki, musisz siê ze mn¹ napiæ. Powiedz numerowemu,

¿eby mi naszykowa³ jakie spanie. Psiakrew, z takim ¿yciem.
Splun¹³ ze z³oœci.
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XXVI

– Dwa dni jesteœmy, a jeszcze nie mogê uwierzyæ, ¿e naprawdê mieszkamy w £odzi –
ozwa³a siê Anka z werendy.

– A jednak to ju¿ £ódŸ naprawdê! – odpowiedzia³ pan Adam siedz¹cy na swoim wózku
w ogrodzie pod werend¹ i przys³oni³ d³oni¹ oczy od blasków s³oñca, i rozgl¹da³ siê dooko³a
po czerwonych murach fabryk i kominów stoj¹cych gêst¹ ci¿b¹, zatrzyma³ wzrok d³u¿ej na
rusztowaniach fabryki Karola wznosz¹cej siê w koñcu ogrodu, i westchn¹³ cicho.

– Tak, to £ódŸ! – szepnê³a Anka ciszej i wróci³a do mieszkania pomiêdzy paki pootwiera-
ne, meble w nie³adzie, sprzêty okrêcone w s³omê, pomiêdzy chaos rzeczy pospiesznie rozpa-
kowywanych i ustawianych przez kilku robotników z Mateuszem na czele.

Pomaga³a porz¹dkowaæ, sama zawiesza³a firanki, czasem ¿ywo rozmawia³a z Mateuszem,
ale najczêœciej siada³a na jakiej pace lub na parapecie okna i smutnym wzrokiem wodzi³a po
mieszkaniu.

By³o jej smutno i takim dziwnym smutkiem ogarnia³ j¹ ten dom obcy, te szeregi pokojów
œwie¿o odnowionych, pachn¹cych jeszcze farbami zaci¹ganych pod³óg, ¿e ucieka³a na wielk¹
werendê, ci¹gn¹c¹ siê przez pó³ domu i os³oniêt¹ zielonymi festonami wina dzikiego, ale
i tam siê nie uspakaja³a, bo oczy, przywyk³e do bezmiaru pól zielonych, do lasów siniej¹cych
na krañcach, do rozkoszy olbrzymiej nieba nie zas³anianego niczym, uderza³y siê o domy,
o fabryki, o lœni¹ce w s³oñcu dachy, o tê £ódŸ w³aœnie, która j¹ niby kamiennym pierœcieniem
œciska³a ze stron wszystkich, o tê £ódŸ, o której marzy³a, która mia³a daæ jej ziszczenie
wszystkich pragnieñ, a która j¹ teraz przejmowa³a g³êbokim, nieuzasadnionym smutkiem
przeczuæ lêkliwych i ciemnych.

Wraca³a do mieszkania jakby wstydz¹c siê w³asnej s³aboœci i z trudem t³umi¹c te dziwne
³zy nieokreœlonej têsknoty, nape³niaj¹ce jej oczy.

– Mo¿e ojcu czego potrzeba? – pyta³a od czasu do czasu, wychylaj¹c siê przez okno.
– Niczego, Anka, niczego, przecie¿ ju¿ jesteœmy w £odzi i za godzinê Karol przyjdzie na

obiad – odpowiada³ g³oœno, krzykliwie nawet, bo nie chcia³, aby dziewczyna widzia³a, ¿e i on
siê mazgai³ wewnêtrznie, wiêc dla pokrycia smutku zacz¹³ podœpiewywaæ:

                                                     Mia³a babuleñka koz³a rogatego,
                                                      Tych bych, tych bych.

– A pchnij no, Waluœ!
Ale Walusia nie by³o, pozosta³ w Kurowie, a zastêpowa³ go Mateusz tymczasowo.
Westchn¹³ pan Adam i zamilk³; zapatrzy³ siê w brudne k³êby dymów, bij¹ce z kominów

fabryk Müllerowskich.
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Odetchn¹³ g³êboko i zakaszla³ siê gwa³townie, bo powietrze by³o przesycone zapachem
wapna rozrabianego i gotuj¹cego siê asfaltu, którym wylewano sale w fabryce Karola.

Przys³oni³ usta chusteczk¹ i zapatrzy³ siê w d³ug¹ uliczkê ogródka, biegn¹c¹ do fabryki,
osadzon¹ przepyszn¹ ram¹ krzewów centyfolii, obsypanych kwiatami bia³ych i ró¿owych ró¿.

Czas by³ bardzo piêkny, cichy i ciep³y; ogród chwia³ siê lekko i po³yskiwa³ czerniawymi
liœciami czereœni, przysypanymi py³em wêglowym i sadzami.

Kilkadziesi¹t drzew owocowych wznosi³o korony o przy¿ó³k³ej ju¿ nieco zieleni i patrzy-
³o ³akomie w s³oñce i ku czystym przestrzeniom pól, zaczynaj¹cych siê niedaleko.

Ockn¹³ siê wreszcie i zagwizda³ na kosa, wisz¹cego na werendzie, ale kos nie odezwa³ siê
na znane has³o, siedzia³ na spodzie klatki osowia³y, z opuszczonymi skrzyd³ami, senny, pod-
niós³ g³owê, popatrzy³ têpo na swego pana i znowu drzema³.

– Nie idzie Karol? – zapyta³a Anka z mieszkania.
– Nie, dopiero za pó³ godziny bêd¹ gwizdaæ na obiad. Anka! chodŸ no, dziewczyno!
Przysz³a i usiad³a na porêczy wózka i patrzy³a w starego.
– Co ci to, Anka, co? Odwa¿nie, dziewczyno, tylko siê nie daj, tylko siê nie mazgaj. Wi-

dzisz j¹, to mi zuch dopiero!... Ho, ho! jeszcze zapomnisz, ¿e jakiœ Kurów istnieje na œwie-
cie. Co tam, g³owa do góry i marsz! – mówi³ prêdko, poca³owa³ j¹, pog³aska³ po g³owie
i zacz¹³ gwizdaæ zapamiêtale i wybijaæ takt nog¹.

Potem kaza³ siê Mateuszowi zawieŸæ do mieszkania i tam krzycza³, dyrygowa³ robotnika-
mi i podœpiewywa³, zwa¿aj¹c pilnie, by ten œpiew s³ysza³a Anka.

PóŸniej zaœ przekomarza³ siê z Kam¹, która przysz³a z Wysock¹ w odwiedziny i trochê do
pomocy przy urz¹dzaniu mieszkania, ale tymczasem robi³a wiêcej zamieszania ni¿ wszyscy
razem, bo stare podwórzowe i myœliwskie psy, przywiezione z Kurowa i w³ócz¹ce siê po
mieszkaniu i ogrodzie z pospuszczanymi ³bami, zwi¹za³a w sforê i harcowa³a z nimi po we-
rendzie.

– Kama, co ty wyrabiasz? Cioci powiem, no i pan Horn bêdzie wiedzia³, ¿e bawisz siê
w psiarczyka! – strofowa³a j¹ Wysocka, zatykaj¹c uszy od wycia i szczucia psów.

– Co mi tam! Ja siê nikogo nie bojê. Panna Anna mnie obroni – wo³a³a rozgrzana ru-
chem i zabaw¹, rzuca³a siê na Ankê, wyca³owa³a j¹ ogniœcie i ucieka³a, bo psy j¹ ci¹gnê³y
do ogrodu.

– Zagraj! £apa! Kruczek! kot!... kot!... kot!... – wo³a³a z ca³ych si³, puszczaj¹c psy na bia-
³ego kota i razem z nimi goni³a go zajadle po ogrodzie.

Przewróci³a siê parê razy, ale nie zwa¿a³a na to, podnosi³a siê i goni³a z krzykiem, psy
odpowiada³y jej krótkim szczekaniem wœród daremnej pogoni, bo kot skoczy³ na drzewo
i parska³ groŸnie.

Kama wlaz³a za nim i ju¿, ju¿ go mia³a uchwyciæ za grzbiet, ale kot siê naprê¿y³ i skoczy³
na s¹siednie drzewo, a stamt¹d na parkan, gdzie siê przyczai³ i najspokojniej patrzy³ zielony-
mi oczami na psy, drapi¹ce siê po murze i skoml¹ce z wœciek³oœci, i na Kamê, tak zmêczon¹,
¿e ledwie oddycha³a.

– Zuch dziewczyna, zuch Kama. A chodŸ no ty, smyku, niech ciê uca³ujê – wo³a³ pan
Adam œmiej¹c siê z radoœci.

– Zmacha³am siê na nic. Jezus! ledwie mogê zipaæ. Psy do niczego... ju¿ w k¹cie ogrodu
pod agrestem mia³y go w zêbach, tylko futro mu siê zasypa³o, ale siê wyrwa³ i chlusn¹³ na
drzewo, my za nim, strzês³am go, zlecia³, psy do niego, a on mi parskn¹³ w oczy i znowu
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chlust na tê du¿¹ wiœniê. Wlaz³am za nim... a on prawie przeze mnie skoczy³ dalej. U... zma-
cha³am siê... – wo³a³a rozpromieniona, tr¹c kolano o kolano, bo przy w³a¿eniu na drzewo
poobciera³a sobie nogi i pali³y j¹ teraz nieco.

Pan Adam uca³owa³ j¹ w g³owê i odgarn¹³ z twarzy rozsypan¹, spocon¹ czuprynê.
– Chcia³abym, ¿eby pan by³ moim wujaszkiem! – zawo³a³a obejmuj¹c go za szyjê.
– Oho! pan Karol idzie z Morycem. Wie pan, ja panu bêdê mówi³a wuju, dobrze?
– Dobrze, dobrze, bo ja nawet przez twoj¹ ciotkê jestem jakimœ twoim krewnym.
– Panno Anno! pan Karol z czarnym Morycem id¹ na obiad! – krzyknê³a z werandy i po-

sz³a naprzeciw id¹cych, bo bardzo lubi³a Karola; psy posz³y zgodnie za ni¹ i zaczê³y wedle
starego kurowskiego obyczaju naszczekiwaæ na goœci.

– Cicho, Kurta, cicho, pieski, to wasz pan, a tamtego ¯yda nie mo¿na gryŸæ, bo nie pach-
ciarz! – uspakaja³a, g³aszcz¹c po ³bach.

– Ja siê z panami nie witam, pan Karol nie by³ u nas dwa tygodnie, a pan Moryc z tysi¹c lat.
– Za to ja pannie Kamie przywioz³em coœ z Berlina, tylko nie mam przy sobie, ale przy-

niosê do domu.
– My takie obietnice dobrze znamy na Spacerowej, tak samo i pani Stefania nie wierzy

panu Karolowi, bo obiecuje przychodziæ, a nie by³ dwa tygodnie – wo³a³a Kama wprowadza-
j¹c ich na werendê, gdzie podano obiad.

Moryc by³ bardzo blady dzisiaj, dziwnie nerwowy i dziwnie niespokojny.
Usi³owa³ byæ rozmownym i zabawnym, bo ustawicznie ¿artowa³ z Kamy, która siê znie-

cierpliwi³a w koñcu i ze zwyk³¹ porywczoœci¹ chlusnê³a mu szklankê wody w oczy, za co
us³ysza³a tak¹ burê od Wysockiej, ¿e ze ³zami przeprasza³a.

– Moryc! niech siê pan nie gniewa, bo jak siê pan bêdzie gniewaæ i powie pan cioci, to ja
tyle nagadam w domu na pana, tyle nagadam, ¿e i ciocia, i panna Stefa, i Wanda, i pan Sier-
piñski, i wszyscy, wszyscy pogniewaj¹ siê na pana.

– A Horn ciê wyzwie i zastrzeli z nowej armaty! – doda³ w jej tonie Karol.
– A zastrzeli! Co? nie? Pan myœli, ¿e Horn nie umie strzelaæ? W niedzielê w strzelnicy tra-

fia³ z pistoletu w asa piêtnaœcie razy na dwadzieœcia, sama widzia³am.
– A to Kama chodzi do strzelnicy! dobrze wiedzieæ.
– Ja nie mówi³am... ja...
Rozczerwieni³a siê gwa³townie, zagwizda³a na psy i uciek³a do ogrodu.
– Cudna dziewczyna! Szkoda, ¿e siê tak marnuje w £odzi – szepn¹³ pan Adam.
– Pewnie, ¿e by³oby jej lepiej na pastwisku z pastuchami, ale có¿, jej mama tak wiele tego

u¿ywa³a dla siebie, ¿e ju¿ dla córki nie starczy³o – ironizowa³ Karol.
– Najlepsze dziecko pod s³oñcem – powiedzia³a Wysocka, patrz¹c za ni¹ w ogród.
– Mog³aby byæ trochê m¹drzejsz¹.
– Zm¹drzeje jeszcze, ma czas.
– Nie tak wiele, ma przecie¿ z piêtnaœcie lat, a zupe³nie surowa dziczka.
Obiad skoñczy³ siê szybko, szybko równie¿ wypili kawê i powrócili do fabryki, bo gar-

dziele gwizdawek rycza³y ze wszystkich stron swoj¹ zwyk³¹ pobudkê poobiedni¹.
Gdy wyszli, a pan Adam kaza³ siê zawieŸæ w cieñ ogrodu na drzemkê, Wysocka przysunê-

³a siê do Anki i bardzo radosnym g³osem mówi³a:
– Muszê ci powiedzieæ, ¿e ju¿ jestem spokojna o Miecia. Nie by³o go dwa dni w domu,

wyje¿d¿a³ do Warszawy, przyjecha³ wczoraj i przy obiedzie powiada mi, ¿ebym by³a spo-
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kojn¹, bo siê z t¹... Grünspanówn¹ nie o¿eni, ¿e ona nie chcia³a wyjœæ za niego... S³yszysz,
Anka, Grünspanówna nie chcia³a wyjœæ za m¹¿ za Wysockiego, za mojego syna! To przecho-
dzi pojêcie, taka bezczelnoœæ ¿ydowska!

– Pachciarka jakaœ... nie chcia³a wyjœæ za mojego syna!... Dobrze siê sta³o, da³am na mszê
œwiêt¹ z radoœci, ale swoj¹ drog¹ nie mogê jej darowaæ... Jak ona œmia³a odmówiæ mojemu
synowi... i to kto, prosta ¯ydówka!... Pokaza³ mi list jej, w którym ona najbezwstydniej po-
wiada, ¿e go kocha, ale za niego wyjœæ nie mo¿e, bo na zmianê religii jej rodzina siê nigdy
nie zgodzi. Po¿egna³a go tak czule, ¿e doprawdy, gdybym nie by³a wiedzia³a, ¿e to pisa³a
¯ydówka, i gdyby to nie chodzi³o o mojego syna, to p³aka³abym z ¿alu nad ni¹. Chcesz, to
przeczytaj ten list, tylko nikomu, Anka, ani s³owa.

Anka czyta³a d³ugo, bo list by³ na czterech stronach, drobnym pismem i taki przepe³niony
³zami, mi³oœci¹, ¿alem, zaparciem siê siebie, ¿e nie mog³a doczytaæ do koñca i rozp³aka³a siê
nad jej cierpieniem.

– Ale¿ ona umiera z bólu... Pan Mieczys³aw, jeœli j¹ kocha, nie powinien na nic zwa¿aæ...
– Pan Bóg jej wynagrodzi te cierpienia. Nie bój siê, nie umrze z mi³oœci, wyjdzie za m¹¿

za jakiego milionera i pocieszy siê prêdko. Nie znasz ¯ydówek.
– Cierpienie w ka¿dym sercu jest cierpieniem – odpowiedzia³a Anka smutnie.
– To siê tak mówi, a w rzeczywistoœci jest zupe³nie inaczej.
– Nie... nie...
Zerwa³a siê gwa³townie, bo od fabryki rozleg³ siê trzask, potem huk i jakiœ nieludzki ryk

z kilkunastu piersi rozleg³ siê po ogrodzie.
Po chwili na œcie¿ce od fabryki ukaza³a siê Kama, biegn¹c co tchu.
– Rusztowanie!... Jezus... wszyscy zabici... O Jezus, o Jezus!... – wo³a³a nieprzytomnie,

trzês¹c siê ze strachu i przera¿enia.
Anka w najwy¿szej trwodze pobieg³a, ale przy furtce wiod¹cej z ogrodu na dziedziniec

fabryczny sta³ cz³owiek i nie chcia³ puœciæ t³umacz¹c, ¿e nic strasznego siê nie sta³o, ¿e to
tylko rusztowanie szczytowe siê zwali³o i przygniot³o kilku ludzi, ¿e w³aœnie pobieg³ tam pan
Borowiecki, a jemu kazali nikogo nie wpuszczaæ.

Anka wróci³a do mieszkania, ale gdy Wysocka z Kam¹ odesz³y, nie mog³a wytrzymaæ d³u-
¿ej, zdawa³o siê jej, ¿e s³yszy jêki rannych...

Pos³a³a Mateusza, ¿eby siê dowiedzia³ szczegó³ów, a nie mog¹c siê go doczekaæ, zabra³a
swoj¹ podrêczn¹ apteczkê, wypróbowan¹ tylokrotnie w Kurowie, i posz³a.

Ze zdumieniem zobaczy³a, ¿e w fabryce idzie robota w dalszym ci¹gu.
Murarze, pogwizduj¹c, stali na rusztowaniach przy g³ównym korpusie, blacharze rozwijali

na dachach wielkie arkusze blachy cynkowej, podwórze by³o zapchane wozami, ceg³¹ i wap-
nem, a w przysz³ej przêdzalni najspokojniej ustawiano maszyny.

Karola nigdzie nie zobaczy³a, wyszed³ na miasto, jak j¹ objaœniono, wskazuj¹c jednocze-
œnie salê, w której pracowa³ Maks Baum.

Wyszed³ do niej spiesznie, by³ w niebieskiej bluzie, z twarz¹ poczernion¹, z pozlepianymi
od potu w³osami, z fajk¹ w zêbach i z rêkami w kieszeniach.

– Co siê sta³o? – zapyta³a.
– I... nic. Zwali³o siê rusztowanie, które i tak rozbieraæ miano.
– Nie by³o ¿adnego wypadku z ludŸmi?
– Karol nie zgin¹³, wyszed³ z Morycem przed chwil¹ – odpowiedzia³ sucho.
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– Wiem o tym, ale czy robotnicy nie ucierpieli, bo s³ysza³am krzyk...
– Podobno jest ktoœ pot³uczony, bo równie¿ s³ysza³em ryczenie.
– Gdzie oni s¹? – zapyta³a trochê rozkazuj¹co, bo ju¿ j¹ niecierpliwi³a niedba³oœæ jego

odpowiedzi i jakby wyzywaj¹cy nieco wyraz twarzy.
– Za trzeci¹ sal¹ w korytarzu. Po co pani ten widok?
– Doktór jest?
– Posy³ano, ale nie by³o go w domu. Jaskólski opatruje ich tymczasem, on siê zna na me-

dycynie, bo przecie¿ kiedyœ na swoim w folwarku puszcza³ krew byd³u. Nie, ja pani tam nie
puszczê, po co siê denerwowaæ, to widok nie dla pani, nic im wreszcie pani nie pomo¿e –
powiedzia³ stanowczo, zastêpuj¹c jej drogê.

Obrazi³a siê i spojrza³a na niego tak z góry i dumnie, ¿e cofn¹³ siê bezwiednie, ods³aniaj¹c
drzwi i wskazuj¹c ruchem drogê.

Powróci³ do przerwanej roboty, ale od czasu do czasu zagl¹da³ ukradkiem na korytarz,
gdzie le¿eli ranni.

Szeroki, oœwietlony od podwórza szklan¹ œcian¹ korytarz s³u¿y³ za tymczasowe
schronienie.

Le¿a³o ich piêciu w jednym rzêdzie pod œcian¹, na œwie¿ych heblowinach i s³omie.
Jaskólski przy pomocy robotnika opatrywa³ im rany.
Jêki przepe³nia³y korytarz, a od porozbijanych i le¿¹cych niby k³ody ludzi s¹czy³y siê po

bia³ej pod³odze strugi krwi i krzep³y w dusz¹cym cieple, jakie bi³o od sal s¹siednich i przez
œcianê wystawion¹ na ra¿¹ce upa³em s³oñce.

Anka a¿ krzyknê³a, zobaczywszy te okrwawione postacie i bez namys³u zaczê³a pomagaæ
Jaskólskiemu w opatrunkach.

Trzês³a siê na widok po³amanych, obrzmia³ych ju¿ nóg, strachem j¹ przejmowa³y te sine,
uwalane w ziemi i krwi twarze, a ich jêki przejmowa³y j¹ takim bólem, ¿e mia³a pe³ne ³ez
oczy i po kilka razy robi³o jej siê tak niedobrze, ¿e musia³a wychodziæ na powietrze, ale po-
wraca³a, przemog³a zgrozê, przemog³a obrzydzenie i pe³na wspó³czucia i litoœci obmywa³a im
rany i, jak mog³a, tamowa³a szarpiami krew p³yn¹c¹.

Ujê³a wszystko w swoje rêce, bo Jaskólski wiêcej wzdycha³, ni¿ robi³, pos³a³a Mateusza,
aby natychmiast sprowadzi³ pierwszego lepszego doktora i felczera.

Po fabryce pomiêdzy robotnikami roznios³a siê zaraz wieœæ, ¿e sama panienka opatruje
chorych, bo coraz ktoœ zagl¹da³ przez szyby i znika³ z potwierdzeniem jej dobroci.

Przyjecha³ w jakie pó³ godziny Wysocki, który by³ urzêdowym doktorem przy budowie
fabryki, i ze zdumieniem przypatrywa³ siê jej promieniej¹cej i prze³zawionej twarzy, jej suk-
ni i rêkom pokrwawionym i tym na pó³ trupom, którzy stygn¹cymi rêkami chwytali kraj jej
szaty do uca³owania.

Zabra³ siê ¿ywo do roboty i zaraz stwierdzi³, ¿e dwóch ma po³amane nogi, jeden zgrucho-
tane ramiê i obojczyk, czwarty rozbit¹ g³owê, a pi¹ty, kilkunastoletni ch³opak, który mdla³
ci¹gle, jakieœ wewnêtrzne obra¿enie.

Trzech ciê¿ej rannych odstawiono na noszach do szpitala, po czwartego zg³osi³a siê ¿ona
i wœród krzyków i p³aczów zabra³a go do domu, pozosta³ tylko ch³opak, którego wreszcie
otrzeŸwi³ doktór i kaza³ k³aœæ na nosze, ale ch³opak rykn¹³ p³aczem i uchwyci³ siê sukni Anki.

– Nie dajta mnie, pani, do szpitala, nie dajta me, pani... loboga, nie dajta! – krzycza³.
Zaczê³a mu t³umaczyæ i uspakajaæ, ale nic nie pomog³o.
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Ch³opak dr¿a³ ze strachu i ob³¹kanym wzrokiem œledzi³ ruchy ludzi stoj¹cych przy no-
szach.

– No, dobrze, ale powiedz, gdzie masz matkê, to ciê tam odnios¹, a ja bêdê pamiêtaæ o tobie.
– Nie mam matki.
– A gdzie, u kogo mieszkasz?
– Ja ta nikaj nie mieszkam.
– Musisz przecie¿ gdzie sypiaæ?
– A sypiam... w cegielni Karczmarkowej i zaw¿dy rano przyje¿d¿am z ceglarzami.
– Có¿ z nim zrobiæ?
– Do szpitala pójdzie – zawyrokowa³ doktór, co ch³opaka tak przestraszy³o, ¿e uczepi³ siê

znowu Anki i zemdla³.
– Panie Jaskólski, niech go zanios¹ do nas, do tego pustego pokoju na górze – zawo³a³a

¿ywo Anka. – Nie bój siê, bêdziesz siê leczy³ w domu, u nas! – powiedzia³a do niego, gdy
oprzytomnia³.

Ch³opak nic nie odpowiedzia³, tylko gdy go po³o¿yli na nosze i nieœli, patrza³ w ni¹
z uwielbieniem pe³nym zdumienia. Umieœcili go na górze, Wysocki go opatrzy³ odkrywaj¹c,
¿e ch³opak ma trzy ¿ebra z³amane.

Dzieñ potoczy³ siê dalej zwyk³¹ kolej¹.
Wieczorem przy kolacji, na której by³ i Moryc, Anka wysz³a odwiedziæ chorego, bo dosta³

gor¹czki i majaczy³ nieco, dosyæ d³ugo tam siedzia³a i powróci³a bardzo wzruszona, tak ¿e
rêce siê jej trzês³y przy nalewaniu herbaty. Mia³a w³aœnie powiedzieæ o ch³opaku Karolowi,
gdy on odbieraj¹c herbatê powiedzia³ cicho z naciskiem:

– Masz szczególne zachcianki, ¿eby chorych sprowadzaæ do domu.
– Szpitala ba³ siê, rodziny ¿adnej nie ma, sypia³ po cegielniach, có¿ mia³am zrobiæ?
– W ka¿dym razie nie zamieniaæ naszego domu na szpital dla w³óczêgów.
– Przecie¿... przecie¿ spotka³o go nieszczêœcie przy twojej fabryce... wiêc...
– Nie robi³ za darmo – powiedzia³ Karol gniewnie.
Anka spojrza³a na niego ze zdumieniem.
– Pan to serio mówi! Wiêc mia³am go zostawiæ na ulicy lub oddaæ do szpitala, ¿eby umar³

ze strachu, bo ju¿ mdla³ dowiedziawszy siê, ¿e go tam odwioz¹.
– Lubi pani sentymentalizowaæ, bardzo zwyk³e rzeczy. £adne to, ale zupe³nie niepo-

trzebne.
– To zale¿y, jak kto odczuwa ludzkie cierpienia.
– Niech mi pani wierzy, ¿e i ja odczuwam, ale nie mo¿e pani ode mnie wymagaæ, abym

siê roztkliwia³ nad ka¿dym niedo³êg¹, nad ka¿dym psem kulawym, kwiatkiem zwiêdniêtym
lub motylkiem zdeptanym.

Ostra, z³oœliwa ironia zamigota³a mu w oczach.
– On ma trzy ¿ebra z³amane, rozbit¹ g³owê i krwotok p³ucny, wiêc nie jest z kategorii

kwiatków zwiêdniêtych ani motylków zdeptanych. Cierpi...
– A niech sobie zdycha z Bogiem – rzuci³ ostro, dotkniêty jej wynios³oœci¹ tonu.
– Pan nie ma litoœci... – szepnê³a ciszej z wyrzutem.
– Mam litoœæ, tylko mnie nie staæ na filantropiê. Szkoda, ¿e pani wszystkich nie kaza³a

znieœæ do mieszkania naszego.
– Nie by³o potrzeby, ale gdyby by³o, pewnie, ¿e nie namyœla³abym siê...
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– Szkoda, ¿e siê tak nie sta³o, by³by ³adny widok. Mieszkanie zamienione w szpital, a pa-
ni w siostrê mi³osierdzia.

– By³by widok piêkniejszy, bo pan z pewnoœci¹ kaza³byœ ich wyrzuciæ na ulicê – powie-
dzia³a z gniewem i ju¿ siê nie odzywa³a, nozdrza siê jej porusza³y, a oczy rzuca³y ostre, moc-
ne b³yskawice; zagryza³a usta, aby pokryæ dr¿enie zdenerwowania.

Nie tyle by³a gniewna na niego, ile roz¿alona na jego niespodziewane okrucieñstwo, nie
mog³a uwierzyæ, ¿eby to on mia³ duszê tak tward¹ i zamkniêt¹ na niedolê ludzk¹.

To j¹ g³êboko zabola³o, spogl¹da³a na niego z niedowierzaniem i obaw¹, ale Karol unika³
jej spojrzeñ, rozmawia³ z Morycem i z ojcem i wreszcie podniós³ siê do wyjœcia.

Gdy j¹ ca³owa³ w rêkê na po¿egnanie, szepnê³a cicho:
– Pan siê gniewa na mnie? – i patrzy³a mu prosz¹co w oczy.
– Dobranoc pani. ChodŸ¿e, Moryc. Czy Mateusz poszed³?
– Zaraz z wieczora wys³a³em go do twojego mieszkania – powiedzia³ pan Adam, bo Anka

rozgniewana wysz³a z jadalni na werendê.
– Walcz i zwyciê¿aj w £odzi, jeœli ci w domu podstawia nogê mazgajowaty sentymenta-

lizm – odezwa³ siê na ulicy Karol.
Moryc szed³ w milczeniu i bez humoru.
– To jest logika kobiet, ¿e dzisiaj porwie j¹ dola wrony zdychaj¹cej, a jutro bez wahania

poœwiêci rodzinê dla kaprysu chwilowego – mówi³ po chwili, mocno rozdra¿niony.
Moryc znowu siê nie odezwa³.
– Kobiety lubi¹ uszczêœliwiaæ ludzkoœæ kosztem swoich obowi¹zków najbli¿szych.
– Nic mnie to nie obchodzi, czy one s¹ takie, czy inne, niech tylko bêd¹ ³adne, jeœli s¹

kochankami, a bogate – jeœli maj¹ byæ ¿onami.
– Gadasz g³upstwa.
– A ty... ty nie masz pieniêdzy, czujê to po twoim humorze.
Karol uœmiechn¹³ siê melancholijnie i nie zaprzeczy³.
Mieszkanie by³o oœwietlone i Mateusz czeka³ z szumi¹cym samowarem.
Karol po przyjeŸdzie Anki sprowadzi³ siê z powrotem do dawnego mieszkania, chocia¿

mu by³o bardzo niewygodnie z powodu oddalenia.
– By³ z wieczora zaraz pan Horn i zostawi³ na biurku kartkê do pana dyrektora – meldo-

wa³ Mateusz.
Horn donosi³, ¿e po po³udniu aresztowano Grosmana, ziêcia Grünspana, silnie podejrza-

nego o podpalenie.
Horn dlatego donosi³ o tym, bo wiedzia³, ¿e Grosman jest w interesach z Morycem.
– Moryc, masz tutaj wiadomoœæ dla siebie – zawo³a³ Karol id¹c do jego pokoju.
– Nic wielkiego, mo¿na spaæ przy takim k³opocie, kto mu dowiedzie? – szepn¹³ Moryc

przeczytawszy.
– A ty jak myœlisz?
– Ja wiem, ¿e on jest czysty jak sztuka perkalu prosto z blichu.
– Z apretury – poprawi³ go Karol i wróci³ do swego pokoju.
Cisza zapanowa³a w mieszkaniu.
Karol pisa³ i oblicza³ u siebie. Moryc równie¿ pisa³ i oblicza³ w swoim pokoju, a Maks,

który od œmierci matki nie wychodzi³ na miasto wieczorami, tylko prosto z kolacji od ojca
powraca³ do domu, k³ad³ siê do ³ó¿ka i czytywa³ Bibliê albo sprowadza³ swego kuzyna, s³u-
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chacza teologii, i wiód³ z nim zaciête rozprawy teologiczne, k³óci³ siê godzinami z najb³ah-
szego powodu.

Mateusz co czas jakiœ roznosi³ herbatê po pokojach i wraca³ pod piec w jadalnym, drze-
mi¹c i czekaj¹c rozkazów.

– Psiakrew! – zakl¹³ Karol, rzuci³ pióro i zacz¹³ chodziæ po pokoju.
Jad³y go ju¿ od kilku dni nieustanne k³opoty pieniê¿ne, zawody dostawców, opóŸniaj¹cych

jakby umyœlnie terminy ró¿nych dostaw. Maszynê popsuli mu robotnicy, nara¿aj¹c na wielkie
straty.

Na domiar z³ego w fundamentach zak³adanych pod sk³ad pokaza³a siê woda tak obficie,
¿e musiano zaprzestaæ robót, a tu znowu ten wypadek dzisiejszy i k³ótnia z Ank¹ rozstroi³y
go zupe³nie; rozstraja³o go to ostatnie tym silniej, ¿e czu³ siê wobec i niej winnym i ¿e mia³
coraz wiêkszy ¿al do niej.

Przeszkadza³a mu.
– Moryc! – zawo³a³ przez pokój. – Sprzedaj resztê bawe³ny, bo ju¿ nie wytrzymam, a od

lichwiarzy nie chcê po¿yczaæ.
– Masz wielkie wyp³aty?
– Có¿, u diab³a, pokazywa³em ci dzisiaj rachunki.
– Rachunki widzia³em, s¹dz¹c, ¿e masz na ich pokrycie.
– Nic prawie nie mam i w dodatku zawodzi mnie wszystko... Sprzysiêgli siê na nas czy

co? Gdzie utknê o kredyt – odmowa. Nawet Karczmarek chcia³ weksli z trzymiesiêcznym
terminem. Coœ w tym jest. Kto nam mo¿e szkodziæ? Bo ¿e to jakaœ konkurencyjna sprawa, to
zaczynam widzieæ... Jak to! czterdzieœci tysiêcy rubli gotówki w³o¿yæ i nie móc dokoñczyæ
fabryki? nie znaleŸæ na drugie tyle kredytu, i to w £odzi, gdzie taki ³ajdak, plajciarz jak
Szmerling buduje ogromn¹ fabrykê nie maj¹c ani grosza, gdzie byle parch robi wielkie inte-
resy kredytem, ja muszê siê udawaæ do prywatnych po¿yczek?

– WeŸ spólnika z gotówk¹ albo z kredytem du¿ym, znajdziesz ³atwo.
– Dziêkujê ci za radê, sam zacz¹³em, to i sam skoñczê albo padnê. Wzi¹æ spólnika z pie-

niêdzmi, to znaczy iœæ do s³u¿by, iœæ znowu w zale¿noœæ dlatego, ¿eby siê mêczyæ dalej
i stworzyæ jeszcze jedn¹ tandeciarniê. Chcê fabryki i chcê pieniêdzy, ale tandety wyrabiaæ nie
bêdê.

– •le obliczasz, tandeta daje najwiêksze zyski.
– A ty liczysz jak kramarz, jak Zuker, Grünspan i wszyscy wasi fabrykanci. Chcesz zaro-

biæ rubla na rublu, i to zarobiæ zaraz, dzisiaj, nie licz¹c siê z tym, ¿e odbiorca mo¿e siê tylko
raz z³apaæ, a na drugi raz pójdzie kupiæ do kogo innego, a ty bêdziesz czeka³ na sucho nowe-
go g³upca.

– Nigdy ich nie braknie.
– W handlu braknie ich prêdzej, ni¿ przypuszczasz, bo z podniesieniem ogólnego dobro-

bytu wzmagaj¹ siê wymagania. Ch³op na wsi kupi chustkê Zukera dla kobiety, ale ten sam
ch³op przeniesiony do miasta weŸmie na drugi raz ju¿ Grünspanowsk¹, a jego dzieci, cho-
cia¿by by³y wyrobnikami, siêgn¹ po Meyerowskie. Ju¿ ogó³ kupuj¹cych zaczyna rozumieæ,
¿e tanioœæ towaru le¿y w jego dobroci, a nie w niskiej cenie. Bucholc, Meyer, Kessler dobrze
to rozumiej¹ i robi¹ interesy na towarach solidnych.

– Robi¹, prawda, ale znacznie prêdzej robi miliony Szaja, Grünspan i stu innych, i dla
dwustu nowych jest jeszcze wielkie miejsce i czas do zrobienia maj¹tku.
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– Otó¿ w¹tpiê, czy starczy czasu tym stu nowym tandeciarzom do zrobienia pieniêdzy.
– Aha, wiêc tylko dlatego chcesz uszlachetniaæ ³ódzk¹ produkcjê?
– Muszê siê przecie¿ liczyæ z zapotrzebowaniami rynków, z przysz³oœci¹... Dobry, wysoki

gatunek mo¿e iœæ lepiej, wiêc go robiæ bêdê.
– Rozumiem ciê dobrze, ale wielkiego zaufania nie mam do tego jutra, wola³bym dzisiaj

robiæ interesy. To, coœ powiedzia³ o wyrabianiu siê wy¿szych zapotrzebowañ u kupuj¹cych,
o ich zwiêkszaniu, to mo¿e byæ prawd¹, o tym mo¿na by nawet obszerniej pomówiæ i napi-
saæ piêkny ekonomiczny artyku³, ale na tym trudno opieraæ fabrykê, z tego nie wyci¹gniesz
milionów.

Zamilkli obaj na d³ugo i rozmyœlali.
– Ile ci potrzeba?
– Muszê w sobotê mieæ dziesiêæ tysiêcy rubli.
– Hm... zapomnia³eœ o Müllerze! Przecie¿ sam ci siê ofiarowa³ z po¿yczk¹...
– Pamiêtam, wiem, ¿e na jedno s³owo otworzy³by mi kasê na rozcie¿... ale... tego s³owa

powiedzieæ nie mogê... niestety, nie mogê...
– Jeœli idzie o fabrykê, o ca³¹ przysz³oœæ, to ja bym siê d³ugo nie namyœla³... ja bym wszyst-

ko puœci³... a powiedzia³ to s³owo... – szepn¹³ znacz¹co Moryc.
– Nie mogê... choæbym chcia³... nie mogê.
– A jeœli bêdziesz musia³?...
– Tymczasem tego musu jeszcze nie ma. Nie mówmy o tym!
Wstrz¹sn¹³ siê.
– Ty, Karol, jesteœ przes¹dny, a to nie pomaga w interesach. Ty o wielu rzeczach ju¿ my-

œleæ umiesz, ale boisz siê jeszcze je wprowadzaæ w ¿ycie. To ciê mo¿e drogo kosztowaæ, bo
na przes¹dy trzeba mieæ du¿y grosz...

– Myœlisz, ¿e to, co nazywasz przes¹dami, to garderoba, któr¹ w ka¿dej chwili zmieniæ
mo¿na? To wgryz³o siê w krew i dlatego taka ciê¿ka z nim walka, a ciê¿ka i dlatego, ¿e jesz-
cze niezupe³nie jestem przekonany o bezu¿ytecznoœci tych przes¹dów, a czasami myœlê... ale
mniejsza z tym.

– To Ÿle. Z takimi g³upstwami mo¿na byæ najlepszym koloryst¹ w œwiecie, ale trudno byæ
œrednim nawet fabrykantem w £odzi. Mo¿e siê wahasz? Mo¿e masz ochotê powróciæ do
Knolla, przyjmie ciê... – drwi³ Moryc, skubi¹c brodê nerwowo.

– Daj pokój. Nie powraca siê do dzieciñstwa.
– Nie, ale mo¿na z niego nigdy nie wyrastaæ.
Karol siê nie odezwa³, tylko uwa¿niej spojrza³ w jego oczy.
– Mogê ci dostarczyæ pieniêdzy.
– Po¿yczysz?
– Nie, powiêkszê swój wk³ad spó³kowy. Nie op³aci mi siê po¿yczaæ, a i tobie bêdzie wy-

godniej, nie bêdzie ci ciê¿y³ termin sp³aty, a przy tym w stosunku do wysokoœci wk³adu mogê
siê zaj¹æ czêœci¹ interesów fabryki, po có¿ siê masz zapracowywaæ! – mówi³ wolno, niedbale
prawie, z uwag¹ ogl¹daj¹c sobie paznogcie.

– Móg³bym ci wystawiæ weksle z szeœciomiesiêcznym terminem.
– Stanowczo po¿yczka mi siê nie op³aci, bo wola³bym te pieni¹dze puœciæ w ruch, obró-

ci³bym w tym samym czasie kilka razy. Przyjmujesz?
– Dobrze, jutro pomówimy obszerniej. Dobranoc.
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– Dobranoc! – szepn¹³ Moryc nie odrywaj¹c oczów od paznogci, aby siê nie zdradziæ z ra-
doœci¹, jak¹ mu sprawi³ ten interes, a gdy Karol wyszed³, zamkn¹³ za nim drzwi na klucz,
zas³oni³ okno, otworzy³ ma³¹, wmurowan¹ w œcianê kasê ogniotrwa³¹, z której wyj¹³ ceratow¹
kopertê, pe³n¹ notat i rachunków, i owiniêt¹ w papier du¿¹ paczkê banknotów.

Pieni¹dze przeliczy³ i schowa³ je zaraz z powrotem.
– Gruba operacja! a jeœli siê nie uda? – skrzywi³ siê nerwowo z obrzydzeniem i spojrza³

na drzwi. Wyda³o mu siê, ¿e us³ysza³ kroki wielu osób i szczêk broni.
Uœmiechn¹³ siê z przywidzenia i z zapa³em zabra³ siê do studiowania bilansu fabryki Bo-

rowieckiego.
Ca³y stan czynny i bierny jego interesów mia³ w notach i rachunkach, które mu skopiowa³

jego cz³owiek, pracuj¹cy w kantorze budowy.
Karol zaœ, chocia¿ przysta³ pozornie na powiêkszenie jego udzia³u w spó³ce, obiecywa³

sobie solennie, ¿e musi siê z tego wykrêciæ, ¿e znajdzie jaki sposób wyeliminowania go zu-
pe³nie ze spó³ki.

Zbyt dobrze zna³ Moryca, aby móg³ mu ufaæ.
A zreszt¹ ta bezinteresownoœæ dziwna u cz³owieka, dla którego rubel by³ bogiem jedynym,

a z jak¹ Moryc narzuca³ mu siê od pewnego czasu, zastanawia³a i czyni³a go jeszcze ostro¿-
niejszym.

Maksa siê nie obawia³, bo zna³ jego uczciwoœæ i wiedzia³, ¿e Maksowi potrzeba tylko do
szczêœcia wielkiej pracy i pozorów pewnej samodzielnoœci.

Maks pragn¹³ robiæ u siebie, ale by³o mu to dotychczas obojêtnym, czy jego dziesiêæ ty-
siêcy rubli wk³adu da mu dziesiêæ tysiêcy procentu, czy te¿ bêdzie ¿y³ tylko z pensji, jak¹
mia³ pobieraæ za prowadzenie przêdzalni i tkalni.

Moryca zaœ siê obawia³.
W tej walce podjêtej w imiê: „Kto kogo prêdzej okpi”, musia³ byæ nadzwyczaj ostro¿nym.
Wzmianka o Müllerze wzburzy³a nieco Borowieckiego.
Anka mieszka³a ju¿ w £odzi, w mieœcie wiedziano o jego narzeczeñstwie, o¿eniæ siê z ni¹

musia³...
Przypomina³ to sobie dobrze i dosyæ czêsto, bo przecie¿ jej pieniêdzmi w po³owie prowa-

dzi³ budowê.
Ale w g³êbi nie wierzy³, ¿e siê z ni¹ o¿eni, i dlatego nie zrywa³ zupe³nie z Mad¹, nie za-

niedbywa³ krótkich, przypadkowych niby odwiedzin s¹siadów i mówienia dziewczynie wiele
znacz¹cych grzecznoœci.

Prowadzi³ podwójn¹ grê zupe³nie œwiadomie, ale jeszcze nie wiedzia³, na czym siê ona
skoñczy, dok¹d j¹ doprowadziæ, bo chcia³ przede wszystkim skoñczyæ fabrykê.

Przes¹dy, o których Morycowi wspomina³, walki, jakie z nimi niby stacza³, by³y to tylko
pewne myœlowe pozosta³oœci, prze¿ytki, rozpryski dawno le¿¹cej w gruzach etyki, sumarycz-
ne zestawienia z automatycznych wyrazów, nic wiêcej, bo te przes¹dy, ich treœæ, zupe³nie nie
kierowa³y jego wol¹, jego postêpowaniem i nie wp³ywa³y na postanowienia.

Nie przes¹dy mu przeszkadza³y do ujawnienia swoich d¹¿eñ, do otwartego robienia tego, co
po cichu uwa¿a³ za konieczne, a tylko pewna wstydliwoœæ, wzgl¹d na ojca i gruba warstwa to-
warzyskiego savoir-vivre’u141, zabraniaj¹ca czynienia Ÿle w formach jaskrawych i brutalnych.

By³ za dobrze wychowanym na to, aby robiæ ³ajdactwa, no i nie by³ organicznie zdolnym
do czynów, jakie by z zimn¹ krwi¹ i spokojnie pope³ni³ Moryc.
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Nie umia³by przecie¿ podpaliæ w³asnej fabryki wysoko zaasekurowanej ani zarwaæ czyje-
go zaufania, ani wyzyskiwaæ robotników. To by³oby dla niego zbyt ordynarnym, takimi œrod-
kami brzydzi³ siê i czu³ do nich pogardê cz³owieka kultury.

Tyle innych sposobów jest do zrobienia pieniêdzy...
Z³o mia³o dla niego wartoœæ wtedy, jeœli by³o koniecznym i op³aci³o siê, cnotê kocha³, bo

by³a piêkniejsz¹, a uwielbia³, jeœli dawa³a zyski wiêksze.
Myœla³ w³aœnie o tych i tym podobnych rzeczach, uœmiecha³ siê nieco cynicznie i czu³ du¿o

goryczy i smutku rozmyœlaj¹c nad sob¹.
– A w koñcu wszystkiego – œmieræ! – szepn¹³ i zabra³ siê do czytania listów.
Przeczyta³ tylko list od Lucy, w którym go b³aga³a, aby jutro siê z ni¹ zobaczy³ koniecz-

nie, resztê zostawi³ na póŸniej i poszed³ do pokoju Maksa, bo nie mówi³ z nim prawie od
pogrzebu matki.

– Có¿ u ojca s³ychaæ? Nie mia³em jeszcze czasu go odwiedziæ. Trawiñski weksle wykupi³?
– Wykupi³; ale to wszystko nie pomo¿e.
– Dlaczego?
– Stary ju¿ na nic. Dwadzieœcia warsztatów jest czynnych z piêciuset! Trzy miesi¹ce, pó³

roku najwy¿ej, a fabryka zdechnie z nim razem.
– Czy siê co nowego sta³o?
– Nie, tylko z wiêkszym rozpêdem idzie do koñca. Szwagierkowie go dogryz¹, bo wyst¹-

pili urzêdownie o uregulowanie dzia³ów po matce.
– Bardzo naturalne ¿¹danie.
– I jemu te¿ wszystko jedno, kaza³ im robiæ, co chc¹ tylko, kaza³ im sprzedaæ place, byle

mu pozostawili fabrykê sam¹. Ca³e dnie siedzi w kantorze z Józiem, chodzi na cmentarz, a w
nocy ³azi po fabryce. Pocz¹tki melancholii. No, ale mniejsza, chcia³em ci powiedzieæ, ¿ebyœ
zwróci³ uwagê na Moryca.

– Dlaczego? Wiesz co? – zapyta³ ¿ywo Karol.
– Jeszcze nic nie wiem, ale ju¿ z jego pyska widzê, ¿e prze¿uwa jakieœ ³ajdactwo. Za du¿o

plajciarzy przychodzi do niego.
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– Có¿ tak ¿ujesz? – zagadn¹³ Karol rano przy herbacie.
– Interesy, grube interesy – odpar³ Moryc, odrywaj¹c oczy od szklanki z herbat¹, któr¹ trzy-

ma³ w obu rêkach, ale nie pi³, g³êboko zamyœlony.
– To znaczy pieni¹dze?
– Du¿e pieni¹dze. Idê w³aœnie zrobiæ dwie operacje, które jeœli siê udadz¹, postawi¹ mnie

na nogi. Ale pieni¹dze mo¿esz mieæ przed wieczorem. A co z bawe³n¹ zrobiæ?
– Nie sprzedawaj jeszcze, mam pewn¹ ideê.
– Dlaczego Maks spojrza³ na mnie jak zbój, nie przywita³ siê i poszed³?
– Nie wiem, wczoraj mi tylko wspomina³, ¿e nosisz w twarzy jakieœ nowe ³ajdactwo, ¿e

coœ zamierzasz...
– On jest g³upi, co ja za ³ajdactwo mogê nosiæ w twarzy, przecie¿ ja mam twarz zwyk³¹,

porz¹dnego cz³owieka twarz, nieprawda¿, Karol?
Ogl¹da³ siê w lustrze starannie i swoim ostrym, jakby przyczajonym do skoku rysom nada-

wa³ dobroduszny wyraz.
– Nie dziw mu siê, jest zgnêbiony sprawami ojca.
– Radzi³em mu dobrze; wzi¹æ starego pod kuratelê, obezw³asnowolniæ; w fabryce zapro-

wadziæ swoj¹ administracjê. Nie zgodzi³ siê, chocia¿ córki i szwagrowie chcieli. W ten tylko
sposób mogli coœ uratowaæ.

– Maks powiada, ¿e maj¹tek ojca, wiêc stary mo¿e go nawet zmarnowaæ, jeœli mu siê tak
podoba.

– On jest za m¹dry, ¿eby tak myœla³ szczerze, tam coœ innego byæ musi.
– Mo¿e i nie byæ, bo b¹dŸ co b¹dŸ, to dosyæ nieprzyjemne og³aszaæ wariatem w³asnego

ojca.
– Ja te¿ nie mówiê, ¿e przyjemna taka afera. Ojciec... du¿a rzecz, ale fabryka, interesy tak-

¿e s¹ warte, aby dla nich coœ poœwiêciæ... Ty jak byœ zrobi³?
– Nie potrzebujê o tym myœleæ, bo mój ojciec nie ma prawie nic...
Moryc siê rozeœmia³ weso³o i zamilk³, ubiera³ siê do wyjœcia, ale zwleka³, wymyœla³ Mate-

uszowi, przebiera³ siê kilka razy, przymierza³ ca³e stosy krawatów.
– Ubierasz siê jakby do oœwiadczyn...
– Mo¿e bêd¹ i oœwiadczyny... mo¿e... – odpowiedzia³, uœmiechaj¹c siê blado.
Ubra³ siê wreszcie i wyszed³ razem z Karolem, ale by³ tak roztargnionym, ¿e dwa razy

powraca³ do domu po zapomniane przedmioty, a gdy wciska³ binokle na nos, rêce mu dr¿a³y,
a upa³, jaki siê ju¿ podnosi³, zdenerwowa³ go jeszcze bardziej.

Dr¿a³ ca³y w sobie i nie móg³ utrzymaæ laski, wylatywa³a mu kilka razy z r¹k.
– Wygl¹dasz, jakbyœ siê czego ba³.
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– Zdenerwowany jestem, musia³em siê przepracowaæ – szepn¹³ cicho.
Wst¹pili razem do kwiaciarni, gdzie Karol kupi³ ogromny pêk ró¿ i goŸdzików i kaza³ go

natychmiast zanieœæ Ance. Chcia³ kwiatami za³agodziæ wczorajsz¹ swoj¹ brutalnoœæ.
Moryc poszed³ do swojego kantoru na Piotrkowsk¹, ale nic robiæ nie móg³; zajrza³ do sk³a-

dów bawe³ny, wyda³ polecenia Rubinrothowi, wypali³ kilka papierosów, nie przestaj¹c ani na
chwilê myœleæ o Grosgliku i o interesie, z jakim mia³ iœæ do niego.

Wstrz¹sa³ siê od czasu do czasu febrycznie i wtedy bezwiednie dotyka³ ceratowej koperty
z pieniêdzmi, jak¹ mia³ w kieszeni, i uspakaja³ siê, na chwilê wraca³ mu swobodny wyraz
twarzy i odwaga, przenika³a go energia i chêæ natychmiastowego dzia³ania.

W jednej z takich chwil odwa¿nie poszed³ do Grosglika, ale cofn¹³ siê ju¿ sprzed kantoru,
spacerowa³ czas jakiœ po Piotrkowskiej i s³uchaj¹c myœli, jaka mu przysz³a w tej chwili, kupi³
bukiet najpiêkniejszych i najdro¿szych, jakie by³y, kwiatów, kaza³ je zwi¹zaæ bardzo kosz-
town¹ wst¹¿k¹ i wypisawszy na swoim bilecie adres Meli Grünspan, wys³a³, polecaj¹c zosta-
wiæ bilet razem z kwiatami.

Wpisa³ wydatek w notes pod tytu³: „nieprzewidzianych – osobistych”, ale „osobistych” wy-
kreœli³ i napisa³ „firmowych”, i chocia¿ by³o dosyæ wczeœnie, poszed³ do „kolonii” na obiad.

– Trzeba jeszcze obmyœleæ – usprawiedliwia³ siê przed sob¹.
W jadalnym sprz¹tano porozk³adane roboty i nakrywano do obiadu, w drugim pokoju tur-

kota³y maszyny i s³ychaæ by³o g³osy rozmów.
Sto³ownicy schodzili siê z wolna.
Najpierw przyszed³ Malinowski i cicho usiad³ pod œcian¹, by³ taki zbiedzony i smutny, ¿e

pani Stefania przysiad³a siê do niego.
– Co panu jest?
– Chory jestem... chory!
Przesuwa³ palcami po czole, westchn¹³ i wpatrzy³ siê w ni¹ zielonymi oczami tak bole-

œnie, ¿e nie wiedz¹c, co mówiæ – odesz³a.
Nic siê nie odzywa³, gdy ju¿ zebrali siê wszyscy i jeœæ zaczêli, dopiero gdy przyszed³ Horn

i usiad³ przy nim, powiedzia³ mu cicho:
– Wiem, gdzie ona mieszka.
– Kto?
– Zoœka, w Stokach, w pa³acu Kesslera...
– Zajmujesz siê ni¹ jeszcze?
– Nie, nie... ale by³em ciekawy, gdzie mieszka.
Zamilk³.
– Wiecie, pañstwo, ¿e Grosman, ziêæ Grünspana, aresztowany? – zapyta³ Horn.
– Wiemy, wiemy. Odpocznie sobie ptaszek, och³odzi siê od fajerów142...
– Grosman to szwagier piêknej panny Meli? – zagadnê³a pani Stefania.
– Tak. Niedawno sta³o mu siê nieszczêœcie, spali³a mu siê fabryka, biedny cz³owiek, by³by

siê pocieszy³ asekuracj¹, a tu go cap za ko³nierz i do kozy.
– Pomy³ka. Grosman jeszcze dzisiaj bêdzie wolny! – odezwa³ siê Moryc.
– Oni s¹ zawsze niewinni, oni siê zawsze myl¹, biedny naród ci ¯ydzi... – drwi³ Sierpiñski

i zacz¹³ wymyœlaæ i dowodziæ Morycowi, ¿e jego rasa jest najpodlejsz¹ na œwiecie.
– Gadaj pan zdrów, to panu dobrze zrobi na trawienie, ale czemu to pan tego nie powie

swojemu pryncypa³owi Baruchowi, pan myœlisz mo¿e, ¿e on szlachcic? – odpowiada³ pob³a¿-
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liwie Moryc, bawi¹c siê zacietrzewieniem Sierpiñskiego, którego zaczêli popieraæ inni tak
gor¹co, ¿e a¿ siê zawi¹za³a k³ótnia.

– Panie Horn, niech pan tutaj si¹dzie przy nas – wo³a³a Kama, robi¹c mu miejsce.
– Ja chcê siê pana o coœ spytaæ – dopowiedzia³a, gdy usiad³ przy niej.
– S³ucham z uwag¹.
– Czy pan ma metresê? – zawo³a³a g³oœno.
Umilkli wszyscy ze zdumienia, a potem wielki wybuch œmiechu rozleg³ siê w ca³ym po-

koju.
– Co ty wygadujesz, dziewczyno! – krzyknê³a rozczerwieniona ciotka.
– No, có¿ w tym z³ego! Przecie¿ w ka¿dym francuskim romansie m³odzi ludzie maj¹ swo-

je przyjació³ki – t³umaczy³a siê nie zmieszana.
– Papuga jesteœ, powtarzasz s³owa, których znaczenia nie rozumiesz po polsku.
– Jezus! nic nie rozumiem, za co ciocia krzyczy na mnie!
Wzruszy³a ramionami i posz³a do saloniku, ale gdy przyszed³ za ni¹ Horn, zawo³a³a po-

rywczo:
– Ja jestem papuga i z panem wcale nie mówiê.
– Ciocia tak Kamê nazwa³a, a nie ja. Chcia³em siê dowiedzieæ, dlaczego siê Kama ze mn¹

nie przywita³a? Dlaczego Kama mnie tyranizuje? Dlaczego Kama robi miny? Co?
– Kama min nie robi, Kama nie tyranizuje, ale niech Horn idzie sobie do szansonistek, na

³obuzerkê... Ja wiem wszystko, wszystko...
– Có¿ to Kama wie? – zapyta³ powa¿nie, t³umi¹c weso³oœæ.
– Wszystko, wszystko, ¿e pan niegodziwy, niedobry, obrzydliwy, ³obuz... Pan Fiszbin po-

wiedzia³ mi, dlaczego to pan w niedzielê u nas nie by³... By³ pan w „Arkadii”!... Upi³ siê pan,
œpiewa³ pan... i... i... ca³owa³ pan te... Ja pana nienawidzê, ja siê panem brzydzê...

– A ja Kamê kocham jeszcze wiêcej.
Chcia³ j¹ uj¹æ za rêce, ale siê wyrwa³a i uciek³a za stó³.
– To tak, jak pan by³ nieszczêœliwy, to pan do nas przychodzi³, ¿ebyœmy pana pociesza³y,

¿ebyœmy kompresy przyk³ada³y panu na g³owê, ¿ebyœmy p³aka³y nad panem.
– Kiedy¿ ja to by³em taki nieszczêœliwy? – zapyta³ Horn.
– Kiedy? a zanim pan dosta³ miejsce u Szai.
– Nigdy nie czu³em siê nieszczêœliwym, a wtedy w³aœnie bawi³em siê najlepiej, bo mia-

³em czas.
– Jak to! nie by³ pan nieszczêœliwym? – zawo³a³a, przyskakuj¹c do niego.
– Nigdy.
– I nie jest pan nieszczêœliwym? – pyta³a gor¹czkowo, g³osem pe³nym ³ez, ¿alu i oburzenia.
– Ani mi siê œni³o. Kama, co tobie?
– Pan nie by³ nieszczêœliwym!... A ja siê modli³am za pana, a ja da³am na mszê na pañsk¹

intencjê, nie kupi³am kapelusza, bo nie œmia³am stroiæ siê; p³aka³am, myœla³am ci¹gle o pa-
nu, nie sypia³am, by³am taka nieszczêœliwa, a pan nie by³ nieszczêœliwy! O mój Bo¿e... mój
Bo¿e, jaka ja jestem nieszczêœliwa! – szepta³a urywanym, gor¹czkowym, pe³nym g³êbokiego
¿alu g³osem i ³zy jak groch zaczê³y siê toczyæ coraz gêœciej po jej twarzy.

– Kama moja! Dziecko drogie, Kama! dzieciaku cudny! – szepta³ porwany i rozrzewnio-
ny, ca³uj¹c j¹ po rêkach.

Kama wyrwa³a je, zas³oni³a sobie twarz i przez ³kanie wo³a³a:



325

– Ja pana ju¿ nie kocham! ¯eby pan by³ nieszczêœliwym... to bym... to bym... za panem
posz³a w ogieñ... na œmieræ... ale... pan jest obrzydliwy... z³y cz³owiek. Pan nie jest nieszczê-
œliwy... pan mnie oszukiwa³...

P³aka³a spazmatycznie, Horn ju¿ nie wiedzia³, co robiæ, próbowa³ siê t³umaczyæ, ale Kama
nie chcia³a s³uchaæ, a jemu pomimo rozrzewnienia œmiaæ siê chcia³o z jej dzieciñstwa, wiêc
usiad³ przy niej. Odsunê³a siê gwa³townie, pochwyci³a pieska z kanapy i zastawiaj¹c siê nim
wo³a³a:

– GryŸ go, Picolo, gryŸ, bo to niedobry cz³owiek, oszuka³ Kamê, bo go ju¿ nie kocham.
Uœmiechn¹³ siê i zwróci³ siê ku wyjœciu, bo i fabryki zaczê³y ju¿ ryczeæ swoj¹ pieœñ po-

obiedni¹.
– Pan siê nawet ze mn¹ nie ¿egna? To pan mnie nawet nie przeprasza? – zawo³a³a prêdko,

ocieraj¹c ³zy. – Dobrze. Od dzisiaj siê nie znamy. Dobrze. Od dzisiaj bêdê chodzi³a na spacer
z Malinowskim albo z Krzeczkowskim, albo z Blumenfeldem, albo z tymi, z którymi bêdzie
mi siê podoba³o. Tak, tak, zrobiê to, jak ciociê kocham, ¿eby pan nie myœla³, ¿e idzie mi
o pañskie towarzystwo...

– I mnie wszystko jedno, bo siê bêdê lepiej i weselej bawi³ w „Arkadii” ni¿ z Kam¹.
– Wszystko mi jedno, niech je pan ca³uje, niech siê pan upija jak Bum-Bum.
– A wiêc ¿egnam Kamê na zawsze – zawo³a³ patetycznie i wyszed³.
Patrzy³a srogo za nim, z kamienn¹ obojêtnoœci¹ s³ucha³a zamykania drzwi, ale gdy us³y-

sza³a, ¿e ju¿ schodzi po schodach, zrobi³o siê jej strasznie ¿al, ¿e mo¿e ju¿ naprawdê nie
przyjdzie.

Wyjrza³a oknem, widzia³a, jak przechodzi³ na drug¹ stronê Spacerowej i znika³ w bocznej
uliczce, wtedy ciê¿ko upad³a na kanapkê, przycisnê³a Picola do piersi i wybuchnê³a:

– Picolo mój jedyny, jaka ja jestem nieszczêœliwa!
Ale nie mog³a p³akaæ, przejrza³a siê w lustrze, poprawi³a rozwichrzon¹ czuprynê, krokiem

powa¿nym posz³a do ciotki, wziê³a j¹ za rêkê i z tajemnicz¹ twarz¹ przyprowadzi³a do salo-
niku, a rzucaj¹c siê jej na szyjê, zawo³a³a tragicznie:

– Ju¿ siê sta³o! Ju¿ siê nigdy nie zobaczymy z Hornem! Ciociu, jaka ja strasznie jestem
nieszczêœliwa!

Ale zobaczywszy, ¿e ciotka nie okazuje zbytniego zainteresowania, odsunê³a siê i zapyta³a
boleœnie, z wyrzutem:

– I ciocia nawet nie p³acze?
– Có¿ to znowu za bziki?
– Panno Kamo, czy dzisiaj dostanê buzi na do widzenia – wo³a³ Moryc, uchylaj¹c drzwi

z przedpokoju.
– Picolo pana poca³uje! – zawo³a³a rzucaj¹c siê z psem do niego, ale Moryc nie czeka³

i wyszed³.
Na ulicy znowu zacz¹³ siê oci¹gaæ i zwlekaæ z pójœciem do Grosglika; zacz¹³ przypomi-

naæ sobie, czy nie ma gdzie indziej pilniejszego interesu do za³atwienia, potem, ¿e musi siê
w pewnej sprawie widzieæ z Kesslerem, ¿e powinien zajrzeæ do domu.

Przemóg³ siê wreszcie i wszed³ do kantoru bankiera.
– Szef u siebie? – zapyta³ witaj¹c siê ze Stachem Wilczkiem.
– Jest. Od paru dni ci¹gle posy³a po pana.
– Skoñczy³eœ pan z Grünspanem?
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– Dopieroœmy zaczêli, jesteœmy w piêtnastym tysi¹cu...
– I jeszcze nie koniec? – zapyta³ ze zdumieniem.
– Nie jesteœmy nawet w po³owie.
– Nie przerachuj siê, Wilczek! Ja panu dobrze ¿yczê.
– Radzi³eœ mi pan sam przecie¿ trzymaæ siê mocno.
– Radzi³em? ja radzi³em? Byæ mo¿e, ale wszystko ma swoje maximum – mówi³ niezado-

wolony, bo radzi³ mu przyciskaæ Grünspana wtedy, gdy nie mia³ zdecydowanych zamiarów
na Melê, ale teraz gniewa³o go to serdecznie.

– Ale, przyjdŸ pan do kantoru Borowieckiego podpisaæ kontrakt na dostawê wêgla.
– Dziêkujê panu bardzo... bardzo – szepta³ uradowany Wilczek, œciskaj¹c mu rêce.
– Tylko mam z panem coœ do pogadania.
– Powiedz pan otwarcie, co mam daæ za to?
– Okreœlimy póŸniej. Mam na pana wiêksze zamiary. Za pó³ godziny wyjdê, odprowadŸ

mnie pan, wtedy to pomówimy.
Moryc wolno œci¹gn¹³ palto, zatar³ rêce i raz jeszcze spojrza³ na zaciemnion¹ gwa³townie

ulicê, bo deszcz zacz¹³ padaæ i brzêczeæ po szybach.
– Co bêdzie, to bêdzie, dobrze bêdzie – myœla³ i wszed³ do gabinetu bankiera, który na

jego widok zerwa³ siê z krzes³a.
– Jak siê pan ma, jak siê kochany pan ma! – wo³a³ ca³uj¹c go. – Ja by³em tak niespo-

kojny o pañskie zdrowie! To bardzo niepoczciwie zostawiaæ swoich przyjació³ w takiej
d³ugiej niepewnoœci. Myœmy siê wszyscy k³opotali o pana! Nawet Borowiecki bardzo siê
pyta³ o pana.

Moryc siê uœmiechn¹³ nieznacznie z tej troskliwoœci.
– Có¿ we³na? A jednak ja siê grubo stêskni³em za panem.
– Dziêkujê. Pan jesteœ bardzo dobry cz³owiek.
– Kto mo¿e mówiæ inaczej o mnie! Ja wczoraj da³em dwadzieœcia piêæ rubli na kolonie

letnie. Patrz pan, tu stoi to wydrukowane!
Podsun¹³ mu gazetê.
– Có¿ nasza we³na? – zapyta³ doœæ niecierpliwie.
– Pan wiesz, jak place id¹ w górê, jak ceg³a podskoczy³a, co?
– Wiem, bo my trochê robimy w placach. Zacznie siê w £odzi du¿y ruch. S³ysza³eœ pan co

na mieœcie o Grosmanie? – zapyta³ nieco ciszej.
– Policja... tak...
Uœmiechn¹³ siê.
– Sza... sza... – sykn¹³, obejrza³ siê na wszystkie strony, zajrza³ do kantoru, czy kto nie

pods³uchuje, i mówi³ mu do ucha: – Jego wczoraj prawie aresztowali.
– Ju¿ wczoraj wieczorem o tym s³ysza³em, zaraz po przyjeŸdzie, ¿e go zupe³nie

aresztowali.
– £ódŸ to jest bardzo plotkarskie miasto. Oni siê zaraz potrzebuj¹ interesowaæ wszystkim.

Co to komu do tego, co drugi robi! Grosmana denuncjowali, ale jemu nic nie zrobi¹, bo on
jest czysty jak ja.

Moryc znowu siê uœmiechn¹³ dwuznacznie.
– Ale czy to potrzebne, ¿eby policja siê miesza³a do prywatnych interesów?
– Pan wysoko anga¿owany w tym interesie?
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– Na ca³e trzydzieœci tysiêcy! On by³by siê wyliza³ trochê! No, có¿, nieszczêœcia chodz¹
i po fabrykach, i po ludziach, i po towarach, a asekuracja droga i p³aciæ potrzeba za darmo!
Jak kto ma pech, to mu i ogieñ zdech³...

– Nic mu siê nie stanie, Grosman uczciwy cz³owiek.
– Mówiê to samo, ja bym nawet za niego zarêczy³, ale có¿ pan poradzisz, jest tyle ³ajda-

ków w £odzi, co gotowi przysiêgaæ, ¿e widzieli, jak on... bo ja ju¿ wiem, czego oni nie po-
wiedz¹. Có¿ z nasz¹ we³n¹?

– Kupi³em i zaraz sprzeda³em za gotówkê.
– To dobrze, bo mnie dzisiaj du¿o potrzeba gotówki.
– Komu nie potrzeba du¿o gotówki! – powiedzia³ melancholijnie Moryc.
– Pan j¹ bêdziesz mia³, bo pan masz g³owê. Masz pan przy sobie pieni¹dze?
– Nie mam – odpar³ wolno i spokojnie, chocia¿ serce uderzy³o mu mocniej.
– Przyœlij mi pan przed czwart¹ koniecznie, mam wekslowe wyp³aty. Du¿o zarabiamy? –

zapyta³ czêstuj¹c go cygarem.
– Ja zarabiam dosyæ, ale pan...
– No, przecie¿ do spó³ki, mój kapita³... – zacz¹³ prêdko.
– Kapita³ mój, bo jest u mnie – rzuci³ Moryc zapalaj¹c cygaro.
Bankier nie us³ysza³ dobrze czy nie móg³ uwierzyæ lub zrozumieæ, bo odbieraj¹c od niego

zapa³kê, zapala³ swoje cygaro i mówi³:
– Umówiliœmy siê na dziesiêæ procent po odtr¹ceniu kosztów.
– Zap³acê panu dziesiêæ procent rocznie, ale kapita³u nie zwrócê – ci¹gn¹³ spokojnie Moryc.
– Co? Co pan gadasz? Pan masz ma³e rybki w g³owie! – krzykn¹³.
– Mówiê panu otwarcie, ¿e pieni¹dze ulokowa³em w swój interes.
– Moje pieni¹dze!
– Pañskie pieni¹dze. Po¿yczy³em od pana na d³ugi termin.
Bankier odskoczy³, sta³ chwilê zdumiony, nie wierz¹c uszom w³asnym.
– Panie Moryc Welt, wyp³aæ mi pan natychmiast moje trzydzieœci tysiêcy marek!
– Panie Grosglik, pieniêdzy panu nie oddam, wzi¹³em je dla siebie, potrzebne mi s¹ do

poprowadzenia wiêkszego interesu, zap³acê od nich dziesiêæ procent rocznie, a oddam, jak
siê dorobiê – mówi³ zimno Moryc i ju¿ odzyska³ zupe³ny spokój i równowagê.

– Pan zwariowa³eœ! Pan jesteœ chory, zmêczony drog¹ i interesami, odpocznij pan trochê.
– Antoni! przynieœ wody szklankê! Antoni! przynieœ wody sodowej! Antoni! przynieœ bu-

telkê szampañskiego – zmienia³ gor¹czkowo rozkazy, podbiegaj¹c za ka¿dym razem do s³u-
¿¹cego stoj¹cego w progu. – To te upa³y uderzaj¹ do g³owy, ja wiem, mnie samego o ma³o
ju¿ którego dnia szlak nie trafi³... Kochany pan Moryc, prawda, pan jesteœ bardzo blady, pana
pewnie serce boli, mo¿e zawo³aæ doktora?

Moryc uœmiechn¹³ siê drwi¹co z jego wystraszonej miny.
– Uspokój siê pan trochê. Zaraz, ja tu mam koloñsk¹ wadê, wytrê panu g³owê.
Zmacza³ chustkê i chcia³ j¹ po³o¿yæ na skroniach Moryca.
– Daj pan pokój, jestem zupe³nie zdrów i przytomny.
– To mnie bardzo cieszy. Aj, aj! jak mnie pan przestraszy³, to siê na moim zdrowiu odbije.

Ale pan jesteœ dowcipny, ha, ha, ha! ¿eby mi takiego figla urz¹dziæ, a ja siê szczerze przy-
znam, ¿e uwierzy³em, ha, ha, ha! to mi siê podoba. No, daj no pan pieni¹dze, bo w kasie cze-
kaj¹ na nie. Bardzo dowcipne, bardzo...
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– Nie mam. Powiedzia³em ju¿ panu, ¿e po¿yczy³em je sobie.
– Co to jest? To gwa³t, to z³odziejstwo! to rozbój w bia³y dzieñ! – krzycza³ rzucaj¹c siê ku

niemu.
Ale Moryc œciska³ silniej kij w rêku i spojrza³ zimno.
– Panie Blumenfeld, kaŸ pan telefon po³¹czyæ z policj¹! – krzykn¹³ do kantoru. – Ja z pa-

nem pogadam inaczej! Ty z³odzieju! Ja ciê ka¿ê zgnoiæ w kryminale, wyszlê na Sybir, okujê
w kajdany!

– Cicho pan b¹dŸ, bo pana wsadzê do kozy za obelgi, a policj¹ pan nie strasz... Gdzie¿ s¹
dowody, ¿e te pieni¹dze, któreœ mi pan da³ w czeku na Lipsk, s¹ pañskie, a nie moje, co? –
zapyta³ zimno.

Bankier oprzytomnia³, usiad³ i d³ugo patrzy³ na niego, patrzy³ z nieopowiedzianym uczu-
ciem bezsilnej wœciek³oœci i ¿alu, a¿ mu ³zy zaszkli³y siê w oczach.

– IdŸ, Antoni, ju¿ niczego nie potrzeba. On siê ocuci w wiêzieniu! – doda³ ciszej, z³ama-
nym g³osem.

– Nie gadaj pan g³upich s³ów na pró¿no, bo mi siê to przestaje podobaæ. Mówmy ze sob¹
jak ludzie.

– A ja panu tak wierzy³em, ja pana tak uwa¿a³em jak syna, co to jak syna, jak syna i córkê
razem, a pan zrobi³ takie ³ajdactwo, takie ³ajdactwo, co pana Pan Bóg mo¿e skaraæ za to, bo
tego siê nie robi przyjacielowi, który zaufa³ na ca³e trzydzieœci tysiêcy...

– Nie zawracaj pan g³owy. Po¿yczy³em od pana trzydzieœci tysiêcy marek na termin nie-
ograniczony, bo muszê zacz¹æ du¿y interes. Wystawiê panu zobowi¹zanie, nawet kiedyœ je
sp³acê, a tymczasem pieni¹dze ju¿ posz³y w ruch.

– W Berlinie, ja wiem gdzie... w Amor Saale... ja wiem... – szepta³ zgnêbiony.
– Pomówmy nareszcie po przyjacielsku – zawo³a³ zniecierpliwiony Moryc.
– Pan jesteœ z³odziej, nie przyjaciel! Oddaj pan pieni¹dze! – krzykn¹³ porwany znowu

¿alem i rzuci³ siê do rewolweru, le¿¹cego w pó³otwartej szufladzie biurka, ale szufladê za-
trzasn¹³, zamkn¹³, klucz schowa³ do kieszeni i zacz¹³ siê rzucaæ po pokoju, kl¹³, wymyœla³,
przyskakiwa³ z piêœciami do Moryca, ale ten siedzia³ z kijem w rêku, uœmiecha³ siê drwi¹co,
a gdy bankier uspokoi³ siê nieco, zacz¹³ opowiadaæ mu swoje plany:

– Ja mam trzydzieœci lat... czas mi zacz¹æ... Mam dobry plan, a nie mia³em pieniêdzy. Có¿
pan chcesz, z agentury mo¿na ¿yæ, ale kapita³ów nie bêdzie, a i tak ¿y³o siê kredytem; gdyby
zlikwidowaæ przysz³o, mia³bym parê tysiêcy d³ugów na czysto... Teraz dam sobie radê. Pan
mi po¿yczy³eœ pieniêdzy, to muszê panu opowiedzieæ, na co by³y mi potrzebne. Borowiecki
jest osaczony, gotówki ju¿ nie ma, ci¹gnie lichwiarskim kredytem, ja mu dam pieni¹dze...
a przy sposobnoœci wejdê do zupe³nej spó³ki i ju¿ tak dalej pokierujê, ¿e on bêdzie tylko dy-
rektorem w swojej fabryce... Mam dobry plan. On ma w fabryce swojej gotówki czterdzieœci
tysiêcy, to mo¿na od niego zainkasowaæ w rok... dwa, wyjdzie na czysto. Wszystko obmyœla-
³em i rêczê panu, ¿e siê powiedzie! – mówi³ spokojnie Moryc, popieraj¹c swoje wywody sze-
regiem cyfr i rozmaitych podstêpów, ³ajdactw, oszustw, którymi chcia³ zabiæ Borowieckiego.

Mówi³ d³ugo, wyczerpuj¹co, otwarcie.
Bankier siê uspakaja³, g³adzi³ ju¿ palcem bokobrody, poci¹ga³ nosem, jakby wyczuwaj¹c

padlinê, przy której i on móg³by siê po¿ywiæ, b³yska³ oczami, uœmiecha³ siê, bo zaczyna³ go
porywaæ ten projekt ³ajdacki, zapomnia³ nawet, ¿e to jego pieniêdzmi bêdzie prowadzona ta
kampania, przytakiwa³ ca³ym sercem, czasem rzuci³ jakie s³owo, jakiœ plan uboczny, który



329

zaraz Moryc chwyta³ w lot i uzupe³nia³, wciela³ do swojego projektu i budowa³ dalej, mówi¹c
coraz ciszej i poufniej.

Grosglik napi³ siê wody, otworzy³ lufcik i krzykn¹³ do ludzi, wywo¿¹cych ze sk³adów plat-
formy na³adowane wañtuchami we³ny:

– Zaczekaæ na podwórzu!
– Deszcz, we³na zamoknie.
– Zaczekaæ, mówiê ci, chamie!
Zatrzasn¹³ lufcik, spogl¹da³ czasami w zadeszczone niebo i szybko coœ pisaæ zacz¹³.
Moryc umilk³ i zapatrzy³ siê na szereg wozów mokn¹cych na coraz gêstszym deszczu, a w

koñcu rzek³ spokojnie:
– We³nie niewiele przybêdzie wagi, bo widzê, ¿e wañtuchy nowe.
– Pan jesteœ za... sprytny! – odezwa³ siê bankier i kaza³ pokryæ we³nê oponami.
– Ja zna³em dobrze pañskiego ojca – zacz¹³ znowu, uprzejmie podaj¹c mu cygaro.
– M¹dry cz³owiek, tylko g³upi¹ plajtê zrobi³.
– Jak siê komu nieszczêœci, to i z piêœci zachrzêœci! – rzek³ sentencjonalnie.
– Có¿ pan powiesz na mój plan?
– A pañska matka by³a moj¹ kuzynk¹, pan wiesz?
– Sprzedawa³a resztki na Piotrkowskiej i trochê na fanty dawa³a...
– Pan jesteœ do niej podobny, ona by³a œliczna kobieta, obszerna, du¿a kobieta. Ja panu

coœ powiem. Pan masz g³owê, pan mi siê podobasz... A ¿e ja lubiê, jak m³odzi maj¹ rozum,
¿e ja lubiê m¹drym pomagaæ, to ja panu pomogê. Mnie siê podoba pañski projekt.

– A ja wiedzia³em, ¿e pan jesteœ m¹dry cz³owiek.
– Zrobimy spó³kê.
– Dasz pan pieniêdzy?
– Dam panu.
– Du¿ego kredytu?
– Wyrobiê panu.
– Dobrze, to mo¿emy siê poca³owaæ na pocz¹tek spó³ki.
– Œlicznie! Lepiej siê sto razy poca³owaæ, jak raz straciæ trzydzieœci tysiêcy.
Obszernie przedyskutowali punkty przysz³ej spó³ki i u³o¿yli program dzia³ania.
– To jeden interes, idê zrobiæ drugi, oœwiadczyæ siê.
– Jaki posag?
– Mela Grünspan.
– Poczekaj pan, niech oni tê sprawê z Grosmanem wpierw skoñcz¹.
– W³aœnie teraz zgodz¹ siê prêdzej, bo mo¿e im co pomogê.
– Bardzo mi siê podobasz, Moryc, tak mi siê podobasz, ¿e gdyby moja Mery by³a doros³a,

da³bym j¹ panu, a ona ma sto tysiêcy.
– Za ma³o.
– Da³bym sto dwadzieœcia, poczekaj pan rok.
– Nie mogê. Za rok dwieœcie, nie op³aci mi siê taniej czekaæ.
– Mniejsza z tym, a przyjdŸ pan do mnie w niedzielê na obiad, bêdzie trochê goœci z War-

szawy, a potem ja panu powiem jeden ma³y plan, od którego pachnie milionem.
Uca³owali siê raz jeszcze najbardziej po przyjacielsku, co nie przeszkadza³o, ¿e bankier

mu przypomnia³, aby napisa³ rewers na te trzydzieœci tysiêcy.
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– Pan mi siê tak podobasz, ¿e ja siê ju¿ w panu zakocha³em – wo³a³ bankier rozpromie-
niony, chowaj¹c rewers do kasy.

Moryc zabra³ z kantoru Wilczka i wyszed³, ale w bramie domu sta³ jakiœ cz³owiek z min¹
z³odzieja i zast¹pi³ Stachowi drogê.

– Przepraszam, przyjdê do pana jutro, bo muszê z tym obywatelem siê rozmówiæ – t³uma-
czy³ siê Stach, skin¹³ mu g³ow¹, rzuci³ jakiœ znak cz³owiekowi i poszed³ przez Dzieln¹ ku
kolei.
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XXVIII

– Chcieæ, a wszystko siê stanie! – myœla³ Moryc, id¹c ulic¹.
Chcia³, i ma teraz w kieszeni trzydzieœci tysiêcy marek.
Dotyka³ rêk¹ ceratowej koperty z przyjemnoœci¹.
Chce zjeœæ Borowieckiego, ma apetyt na jego pieni¹dze i na pracê jego – i zje.
Chce siê o¿eniæ z Mel¹: o¿eni siê, z pewnoœci¹ siê o¿eni.
Nie rozumia³ w tej chwili niepodobieñstw.
Pierwsza wielka wygrana rozpiera³a go dum¹ i szalon¹ pewnoœci¹ si³ w³asnych.
– Trzeba mieæ tylko odwagê chcieæ – myœla³ i uœmiecha³ siê do s³oñca, które wychyli³o siê

nad miasto i weso³o rozb³yskiwa³o w lœni¹cych od deszczu trotuarach i dachach.
– Muszê sobie co zafundowaæ za to – szepn¹³, przygl¹daj¹c siê wystawie jubilerskiej.
Wszed³ do sklepu; podoba³ mu siê bardzo pierœcionek z wielkim brylantem, ale us³yszaw-

szy cenê och³on¹³ i wyszed³ nie kupiwszy.
Poszed³ natomiast do sklepu galanteryjnego i kupi³ rêkawiczki i krawat.
– Pierœcionek i tak musz¹ mi kupiæ na zarêczyny – myœla³ i szed³ ju¿, aby zaraz z miejsca

za³atwiæ ten drugi interes, z Mel¹.
Od swatki, która po cichu obrabia³a jego sprawê w rodzinie Grünspanów, wiedzia³ o ze-

rwaniu z Wysockim i o tym, ¿e Bernard Endelman oœwiadczy³ siê listownie i dosta³ odkosza,
i dlatego podobno przeszed³ na protestantyzm i mia³ siê ¿eniæ z jak¹œ „ma³p¹ francusk¹”.

Wiedzia³ równie¿, ¿e kilku synów dobrych firm reflektowa³o na Melê, ale na pró¿no.
– Dlaczego ona mo¿e mnie nie zechcieæ?
Bezwiednie przejrza³ siê w jakiejœ wystawowej szybie i uœmiechn¹³ siê do w³asnego odbi-

cia. By³ bardzo przystojnym. Pog³adzi³ krucz¹ brodê, nasadzi³ g³êbiej binokle i szed³ dalej
rozwa¿aj¹c swoje szanse.

Pieniêdzy mia³ trochê, kredyt przez Grosglika wielki, skrupu³ów ¿adnych, wiêc najœwiet-
niejsz¹ przysz³oœæ widzia³ przed sob¹.

Mela by³a bardzo piêkn¹ parti¹ i od dawna czu³ do niej wielk¹ sympatiê. Ma ona wpraw-
dzie swoje polskie fanaberie, lubi szlachetnoœæ, wspomaganie i rozmowy o wznios³ych rze-
czach, ale to kosztuje niewiele i dobrze robi w salonie. On sam kiedyœ za studenckich czasów
w Rydze ile¿ razy podnosi³ podobne tematy, ile¿ piêknych rzeczy mówi³, jak piorunowa³ na
wspó³czesny ustrój, by³ nawet socjalist¹ przez dwa semestry, a przecie¿ dzisiaj to mu nic nie
przeszkadza w robieniu interesów, dobrych interesów.

Rozmyœla³, uœmiechaj¹c siê, bo mu siê przypomnia³a przestraszona twarz Grosglika.
– Moryc, zaczekaj.
Odwróci³ siê szybko.
– Szukam ciê po ca³ym mieœcie – mówi³ Kessler, œciskaj¹c mu rêkê.
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– Interes?
– Chcia³em ciê prosiæ do siebie na dzisiejszy wieczór, bêdzie parê osób.
– Ma³a domowa knajpa? jak w przesz³ym roku, co?
– Nie, przyjacielska herbata, pogawêdka i kilka niespodzianek...
– Niespodzianki tutejsze?
– Import, ale bêd¹ i miejscowe dla amatorów. Przyjdziesz?
– Dobrze. Kurowskiego prosi³eœ?
– Mam ju¿ dosyæ polskiego byd³a w fabryce, niech¿e bêdê wolny od niego chocia¿ w do-

mu. On mnie dra¿ni min¹ wielkiego pana, któremu siê zdaje, ¿e ³askê robi podaj¹c komu rêkê.
Verfluchter! – zakl¹³ cicho.

– Gdzie idziesz? Mogê ciê podwieŸæ, bo powóz na mnie czeka.
– A¿ na Drewnowsk¹.
– Widzia³em w tej chwili Grosmana, puœcili go za kaucj¹.
– O, to nowina, bo ja w³aœnie idê do Grünspana.
– Podwiozê ciê, muszê tylko wst¹piæ do fabryki na chwilê...
– Czy te niespodzianki... bêd¹ i z twojej fabryki?
– W³aœnie chcê wybraæ co z przêdzalni.
– I tak od razu na apel bêd¹ gotowe?
– Wytresowane s¹, a zreszt¹ jest sposób: Nie – to precz z fabryki.
Moryc siê zaœmia³, wsiedli do powozu i w kilka minut stanêli przed gmachami fabryki

Endelman et Kessler.
– Zaczekaj chwilê.
– Wiesz, pójdê z tob¹, mogê ci byæ pomocnym w ocenie...
Przeszli wielkie podwórze i weszli do niskich budynków, oœwietlonych z góry, mieszcz¹-

cych w sobie pralniê we³ny, sortowniê, grêplarniê i przêdzalniê.
Przy d³ugich pralnicach, chlapi¹cych dooko³a wod¹, pracowali tylko mê¿czyŸni, ale przy

grêplach rozlega³y siê kobiece g³osy, które umilk³y natychmiast po wejœciu Kesslera.
Robotnice oniemia³y, z wlepionymi oczami w maszyny sta³y jak szeregi automatów, oto-

czone wa³ami we³ny niby brudn¹ pian¹ tego szumi¹cego morza maszyn, zwojami pasów i kó³
warcz¹cych dziko, bezustannie.

Kessler szed³ naprzód, g³owê wcisn¹³ w ramiona, przygarbi³ siê i szed³ wolno, ruszaj¹c
szczêkami obroœniêtymi czerwonym w³osem: ze spiczastej g³owy i z d³ugich, ostro zakoñ-
czonych uszów podobny by³ do nietoperza czatuj¹cego na zdobycz.

Ma³ymi oczkami uwa¿nie ogl¹da³ najm³odsze i najprzystojniejsze robotnice, które z wol-
na pod tym taksuj¹cym spojrzeniem czerwieni³y siê, ale nie podnosi³y oczów.

Przy niektórych przystawa³, pyta³ siê o robotê, ogl¹da³ we³nê i zapytywa³ Moryca po niemiecku:
– Có¿ na to powiesz?
– Resztka dla parobków – odpowiada³ z pogard¹, ale przy jednej rzek³:
– Ta ma pyszny fason, szkoda, ¿e piegowata...
– £adna, musi mieæ bia³¹ skórê! Milner! – krzykn¹³ na majstra, prowadz¹cego salê.
Gdy tamten stan¹³ przed nim, cicho pyta³ siê o nazwisko dziewczyny i zapisa³ je w notesie.
Poszli dalej, przechodz¹c dwa razy salê w ró¿nych kierunkach, nie mog¹c nic wiêcej wy-

braæ odpowiedniego, bo robotnice by³y przewa¿nie brzydkie, wynêdznia³e i zniszczone przez
pracê.
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– ChodŸmy do przêdzalni, tutaj ju¿ nic siê nie wy³owi, same resztki.
W przêdzalni bia³ej, jakby zasypanej œniegiem we³ny, zalanej œwiat³em padaj¹cym z góry

przez szklane dachy, panowa³a dziwna, og³uszaj¹ca cisza.
Wszystkie maszyny by³y w szalonym ruchu, pracowa³y jakby w skupieniu wielkim, z za-

partym oddechem, bez ha³asu, czasami tylko rozleg³ siê ostry, krótki skowyt kó³ rozpêdowych
i milkn¹³ zalany oliw¹, porwany przez miliardy drgañ, co jak ledwie wyczute pomruki burzy
szala³y nad maszynami.

Czarne, rozstrzêsione pasy i transmisje podobne do zwojów wê¿ów z sykiem goni³y siê
wci¹¿, rzuca³y siê do sufitu, opada³y na b³yszcz¹ce ko³a, które obraca³y, przewija³y siê wzd³u¿
œcian, lecia³y wskroœ sufitów, powraca³y i otacza³y z obu stron d³ugie przejœcia przez sale jak-
by pasami czarnej, szalej¹cej w ruchu przêdzy, przez któr¹ niewyraŸnie siê rysowa³y ruchy
salfaktorów, podobnych do szkieletów potwornych ryb przedhistorycznych, które skoœnym
ruchem bieg³y naprzód, chwyta³y bia³ymi zêbami szpulkê we³ny i cofa³y siê ze zdobycz¹,
snuj¹c za sob¹ setki bia³ych nici.

Robotnicy, jakby przykuci do maszyny, zapatrzeni w przêdzê, poruszali siê automatycznie,
biegli za salfaktorami, cofali siê przed nimi, b³yskawicznie sczepiali pêkniête nici i g³usi,
i œlepi na wszystko, co by³o za nimi, pilnowali ruchów bestyj.

– Tamta czarna, przy przêdzy zwijanej, co? – szepn¹³ Kussler wskazuj¹c w drug¹ po³owê
sali, gdzie zwijano i motano przêdzê, na siln¹ brunetkê o pysznie rozwiniêtych kszta³tach,
dobrze siê rysuj¹cych przez lekk¹ sukienkê i koszulê z rêkawami, zapiêt¹ pod szyjê, bo z po-
wodu strasznego gor¹ca wszystkie pracowa³y rozebrane do mo¿liwoœci.

– Wspania³a, wspania³a. Nie znacie siê jeszcze?
– Dopiero miesi¹c robi u nas. Chodzi³ ju¿ ko³o niej Hausner, wiesz, nasz chemik, ale mu

szczerze odradzi³em.
– WejdŸmy tam – szepn¹³ Moryc z iskrz¹cymi oczami.
– Pilnuj siê, ¿eby ciê jaka maszyna na przywitanie nie wziê³a w tryby.
Przechodzili ostro¿nie w¹skimi przejœciami, z obu stron których pracowa³y maszyny, zwi-

jaj¹ce przêdzê na wielkie wrzeciona i krêc¹ce j¹ w podwójne nici.
Rozpylacze wody dzia³a³y nieustannie; dr¿¹cy py³ wodny, podobny do rozprysków têczy,

sia³ siê i opada³ na maszyny, ludzi, stosy przêdzy œnie¿nej, na te dziesi¹tki tysiêcy wrzecion
okrêcaj¹cych siê dooko³a siebie z przejmuj¹cym szmerem, podobnych w jaskrawym œwietle
s³oñca, padaj¹cych z góry, do tysi¹ców bia³ych wirów, szalej¹cych w ró¿owawych œwietlistych
nimbach.

Kessler wynotowa³ jeszcze dwie dziewczyny i wyszli przeprowadzani nienawistnymi spoj-
rzeniami.

Przechodzili obok maszyn g³ównych; na progu wie¿y, w której szala³o bezustannie to po-
tworne rozpêdowe ko³o, sta³ stary Malinowski, z fajk¹ w zêbach i z rêkami w kieszeniach, nie
zdj¹³ czapki przed Kesslerem ani mu nawet g³ow¹ nie kiwn¹³, sta³ w wyzywaj¹cej postawie
i patrzy³ ponurym, ¿ar³ocznym wzrokiem.

Kessler drgn¹³ nieco spotkawszy siê z jego oczami, zrobi³ ruch jakby chc¹c siê cofn¹æ, ale zmi¹³
w sobie obawê i umyœlnie wszed³ do wie¿y, obejrza³ ³o¿a, w których jak dwie rêce porusza³y siê
t³oki i obraca³y to ko³o-potwór, œwiszcz¹ce dziko w swoim szalonym bezustannym locie.

– Nic nowego? – zapyta³ pó³g³osem Malinowskiego, przygl¹daj¹c siê skrzeniom i b³yskom
powietrza, otaczaj¹cego rozbiegane ko³o œwietlistym nimbem.
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– Mia³em ma³y interes do pana... – powiedzia³ jakoœ cicho stary posuwaj¹c siê ku niemu.
– W kantorze proœby, nie mam czasu – rzuci³ nerwowo i œpiesznie wyszed³, bo bardzo mu

siê nie podoba³ g³os Malinowskiego i jego ruch.
– Ten smolipysk nie jest przyjemnym – zauwa¿y³ Moryc.
– Tak... tak... trochê k³y szczerzy, muszê mu daæ nog¹ w zêby – szepn¹³ Kessler.
W kantorze da³ zaufanemu notatkê tycz¹c¹ siê wybranych dziewczyn, który wiedzia³, jak

dalej post¹piæ, i natychmiast odwióz³ Moryca na Drewnowsk¹.
– Po szóstej konie bêd¹ czeka³y przed twoim kantorem – powiedzia³ Kessler na rozstanie

i odjecha³ znikaj¹c zaraz w kurzawie drogi, jaka siê podnios³a za powozem.
– Gruby ³ajdak! – pomyœla³ o nim Moryc wchodz¹c do Grünspanów.
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XXIX

U Grünspanów trafi³ na familijn¹ naradê.
Grünspan biega³ po pokoju, krzycza³ i bi³ piêœci¹ w stó³, Regina siedzia³a pod oknem

i równie¿ krzycza³a, p³acz¹c ze z³oœci na przemian, stary Landau siedzia³ przy stole w wiel-
kiej jedwabnej czapce zsuniêtej na ty³ g³owy i odwin¹wszy ceratê, pisa³ kred¹ d³ugie kolum-
ny cyfr, Grosman jakiœ blady i zmêczony le¿a³ na kanapce i puszcza³ melancholijnie k³êby
dymu, a czasami z ironi¹ spogl¹da³ na ¿onê.

– To jest z³odziej, to jest najwiêkszy ³ódzki z³odziej! Mnie przez niego szlag trafi... on
mnie zabija! – krzycza³ stary.

– Kiedyœ wyszed³ stamt¹d? – zapyta³ Moryc Grosmana.
– Przed godzin¹.
– Có¿, bardzo tam przyjemnie? – szepta³ drwi¹co.
– Przekonasz siê sam, nie minie ciê to przecie¿, z t¹ tylko odmian¹, ¿e bêdziesz siedzia³

za w³asne grzechy, a nie za grzechy teœcia i ¿ony, jak ja.
– Ty, Albert, nie b¹dŸ g³upi i nie gadaj takich rzeczy. Moryc jest nasz, Moryc wie, jak spra-

wy stoj¹, ale jak mówisz, to on mo¿e uwierzyæ, ¿e co w £odzi mówi¹ o nas, jest prawd¹ –
zawo³a³ z gniewem stary, przystaj¹c przed nim.

– Co ja wiem o tej sprawie, to druga rzecz, w ka¿dym razie przyszed³em do was jak do
swoich, jak do porz¹dnych ludzi – powiedzia³ z naciskiem.

Grünspan spojrza³ na niego niespokojnie, popatrzyli sobie w oczy d³ug¹ chwilê, mierz¹c
siê i sonduj¹c, pierwszy stary odwróci³ g³owê i zacz¹³ znowu kl¹æ.

– Ja do niego przychodzê jak do cz³owieka, jak do kupca mówiê: „Sprzedaj mi swój plac.”
A ten pastuch... ten... tfu! ¿eby jemu siê tak wiod³o, jak ja mu ¿yczê z ca³ego serca, œmieje
siê i ka¿e mi ogl¹daæ swój œmietnik i powiada, ¿e to jest z³ota ziemia, ¿e to jest rajska zie-
mia, której nie sprzeda taniej ni¿ za czterdzieœci tysiêcy rubli... ¯eby ciebie... ¿eby ciebie
prêdka choroba wziê³a za taki paskudny pysk! Mela, daj, dziecko, jakich kropli, bo mnie jest
bardzo niedobrze, bo ja siê bojê, ¿eby mnie nie by³o jeszcze gorzej! – mówi³ do drugiego
pokoju.

– Z kim i o co sprawa? – pyta³ Moryc cicho, nie rozumiej¹c dobrze, o co idzie.
– Z Wilczkiem. M¹dry ch³opak. Chce za cztery morgi czterdzieœci tysiêcy.
– A warte?
– Warte s¹ dzisiaj piêædziesi¹t.
– Place podskoczy³y o trzydzieœci procent.
– W³aœnie, i nie wiadomo, na czym siê to skoñczy, a stary musi kupiæ, bo musi fabrykê

rozszerzyæ.
– No wiêc czemu zwleka i robi piek³o? Za parê miesiêcy mo¿e zap³aciæ podwójnie.
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– Bo ojciec jest kramarz, on nie mo¿e zapomnieæ swojego sklepiku na Starym Mieœcie
i targowania siê o kopiejki – szepta³ pogardliwie Grosman.

– Dzieñ dobry, Mela! – zerwa³ siê do niej i podszed³.
– Dzieñ dobry, Moryc. Dziêkujê ci bardzo za kwiaty, sprawi³y mi wielk¹ przyjemnoœæ.
– Nie by³o ju¿ piêkniejszych u ogrodnika, bo by³bym ci je przys³a³.
Mela uœmiechnê³a siê nieco. By³a dzisiaj bardzo blada; smutek wia³ od jej uœmiechu i od

jej oczów pociemnia³ych, rozszerzonych nieco przez lekkie wpadniêcie, podkr¹¿onych sina-
wymi piêtnami. Porusza³a siê dziwnie miêkko a ociê¿ale, jak ludzie wyczerpani cierpieniem.
Poda³a ojcu cukier nasycony kroplami, spojrza³a zimno na siostrê i nie zauwa¿ywszy umyœl-
nie wyci¹gniêtej do siebie rêki Grosmana, wysz³a do drugiego pokoju.

Przez otwarte drzwi Moryc widzia³ jej twarz pochylon¹ nad babk¹, wiecznie siedz¹c¹ w fo-
telu pod oknem. Goni³ oczami jej powolne ruchy i szlachetn¹ liniê g³owy i czu³, ¿e mu serce
bije szybciej, ¿e jakieœ dobre wzruszenie ogarniaæ go poczyna. Wiêc ju¿ niewiele s³ysza³ skarg
starego ani p³aczliwych ¿alów Reginy, narzekaj¹cej, i¿ Grosman Ÿle siê t³umaczy³ przed sê-
dzi¹ œledczym, ¿e przez swoj¹ g³upotê gotów ich zgubiæ.

– Sza... sza... dzieci, dosyæ! Wszystko bêdzie dobrze... Trochê siê straci, ale zawsze ca³y
geszeft da siedemdziesi¹t piêæ procent. Ja zaraz pojadê do Grosglika, niech za³atwi siê z de-
nuncjantami przez swojego cz³owieka, my nie mo¿emy siê w to mieszaæ.

– On musi siê tym zaj¹æ szczerze, jeœli za swoje trzydzieœci tysiêcy nie chce wzi¹æ –
piêciu!

– Tak, bo jak dobrze pójdzie, dostanie piêtnaœcie, dwadzieœcia najwy¿ej! – szepn¹³ cynicz-
nie Grosman, patrz¹c na teœcia.

– M¹dre s³owo powiedzia³eœ, Albert! Damy mu ca³e dwadzieœcia! No, dosyæ z t¹ spraw¹.
Musimy mówiæ o odbudowaniu. Ty ju¿, Albert, nie wrócisz do tej budy. Ja zrobi³em wielki
plan. Kupi siê plac od Wilczka i w po³¹czeniu z moj¹ fabryk¹ wybudujemy sobie wielki ak-
cyjny interes pod firm¹ Grünspan, Grosman i S-ka. Mój adwokat ju¿ siê zajmuje stron¹
prawn¹, a mój budowniczy ma za tydzieñ z³o¿yæ szczegó³owe plany. Ja d³ugo myœla³em o tym
interesie, teraz jest dobra pora. Kilkunastu kapcanów diabli wziêli, to jest miejsce po nich.
Po co mamy posy³aæ do apretury? ¿eby inni zarabiali na nas! My bêdziemy mieli swoj¹ apre-
turê. Po co mamy kupowaæ przêdzy? Wybudujemy przêdzalnie, bêdzie na tym dwadzieœcia
piêæ procent. Zrobimy sobie fabrykê kompletn¹, ze wszystkimi wykoñczalniami. Spróbujemy
siê trochê z Meyerem. Ja myœla³em o tym jeszcze przed twoim nieszczêœciem, Albert, ale kie-
dy siê ono sta³o, to nam pomo¿e trochê.

Opowiada³ szczegó³owo plany przysz³ego akcyjnego towarzystwa.
Regina wzruszona i porwana rzuci³a siê ojcu na szyjê.
Moryc równie¿ by³ olœniony projektem i w myœli prawie ju¿ dodawa³ do dwóch nazwisk

firmy swoje trzecie.
– Ale o tym jeszcze ani s³owa. Niech siê sprawa Alberta wpierw skoñczy. Moryc, ty nie

powiesz przecie¿, boœ ty nasz.
– Chcia³bym byæ bli¿szym jeszcze – odpowiedzia³ powa¿nie.
Grünspan patrzy³ na niego d³ugo, obliczaj¹co, Regina równie¿, tylko Grosman uœmiechn¹³

siê z pow¹tpiewaniem.
– Dlaczego nie, interes jest do zrobienia – powiedzia³ stary zimno.
– Przyszed³em w³aœnie w tym celu.
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– Mo¿esz iœæ do Meli i rozmówiæ siê.
– Potrzebujê wpierw z panem pomówiæ.
– Mnie ju¿ coœ Bernsztajnowa o tym mówi³a. Wiesz, co ci Mela powie?
– Jeszcze nie wiem, ale chcê wpierw s³yszeæ, co pan mi powie...
– Zaraz... zaraz...
Po¿egna³ Reginê, uœcisn¹³ rêkê Grosmanowi, odprowadzi³ ich do sieni i powróci³.
– Landau mo¿e s³yszeæ...
Usiad³ na krzeœle, za³o¿y³ nogê na nogê i bawi³ siê d³ugim z³otym ³añcuszkiem od zegarka.
Moryc skupia³ myœli, gryz³ ga³kê laski, g³adzi³ brodê, wciska³ binokle i namyœla³ siê, w ja-

ki sposób kwestiê posagu postawiæ, ale w koñcu rzek³ otwarcie i prosto:
– Co pan dajesz Meli?
– Co pan masz?
– Mogê panu jutro przedstawiæ pasywa i aktywa swojego interesu i akt spó³ki, jak¹ zawar-

liœmy dzisiaj z Grosglikiem. Ja nie potrzebujê pana oszukiwaæ. Moje interesy s¹ murowane,
moja gotówka nie jest z asekuracji trochê zakwestionowanej przez sêdziego œledczego – po-
wiedzia³ umyœlnie z silnym naciskiem. – Niech pan powie swoje s³owo...

– Co pan masz? Powiedz pan cyfrê, jutro mo¿emy sprawdziæ...
– Trzydzieœci tysiêcy rubli gotówki! Do tego mój kredyt dwa razy tyle, ja jestem skromny.

Moje wykszta³cenie, moje· przyjazne stosunki ze wszystkimi milionerami ³ódzkimi, moja
uczciwoœæ, ani razu nie zbankrutowa³em, to wa¿ne...

– Bo siê to panu nie op³aci³o pewnie... – wtr¹ci³ spokojnie Landau.
– Wiêc tak licz¹c sumarycznie, plus minus, jestem wart najmniej dwieœcie tysiêcy rubli, ja

jestem skromny cz³owiek, ja siê nie chwalê. A co pan dajesz Meli?
– Ona ca³e dziesiêæ lat uczy³a siê na bardzo drogiej pensji. JeŸdzi³a za granicê; mia³a spe-

cjalnych metrów od ró¿nych jêzyków. Ona mnie du¿o gotówki kosztuje.
– To jej osobisty, nieruchomy maj¹tek, z którego ja nie bêdê mia³ ani jednego procentu.
– Pan z niej nie bêdziesz mia³ ani jednego procentu! A jej wykszta³cenie? Ona w salonie

wygl¹da jak królowa! a jak ona gra na fortepianie, a jakie ona ma maniery! To jest œliczna
dziewczyna, to jest moje najdro¿sze dziecko, to jest czysty brylant – wykrzykiwa³ z zapa³em.

– Wiêc w jak¹ sumê pan go oprawisz?... – zapyta³ Moryc.
– Landau et Companie decydowali siê na piêædziesi¹t tysiêcy – rzek³ wymijaj¹co.
– Ma³o! Panna Mela jest brylant, jest œliczna kobieta, jest m¹dra, jest anio³, ca³y anio³, ale

piêædziesi¹t tysiêcy za ma³o.
– Ma³o! Piêædziesi¹t tysiêcy to gruby grosz. Pan mnie w rêkê za ni¹ poca³owaæ powinie-

neœ. Albo ona brzydka, kulawa, œlepa, ¿ebym ja mia³ dawaæ wiêcej.
– Zupe³nie zdrowa nie jest, czêsto choruje, ale ja z tego kwestii nie robiê.
– Co pan gadasz, Mela nie jest zdrowa? Pan zwariowa³. Mela jest samo zdrowie, pan zo-

baczysz, jaka ona zdrowa, ona bêdzie mia³a co rok dziecko. Pan mi poka¿ w £odzi drug¹ tak¹
pannê. Z ni¹ siê chcia³ ¿eniæ w³oski ksi¹¿ê, pan wiesz.

– Szkoda, ¿e za niego nie wysz³a, by³byœ pan temu ksiêciu sprawia³ spodnie i buty.
– A pan co za firma? Co to za firma interes komisowy Moryc Welt? Co to za papier?...
– Pan zapominasz o mojej spó³ce z Borowieckim.
– Jesteœ tam pan na dziesiêæ tysiêcy rubli; oj, oj, gruby kapitalista!
Zaœmia³ siê.
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– Dzisiaj jestem na dwadzieœcia tysiêcy, a za rok fabryka bêdzie moj¹, ja panu rêczê...
– To mo¿e wtedy pogadamy – rzek³ obojêtnie Grünspan, ale w rzeczywistoœci kontent by³

z oferty Moryca, bo go uwa¿a³ za dobrego gründera.
– Wtedy pogadasz pan z kim innym. Mnie dzisiaj Grosglik dawa³ sto tysiêcy i Mery swoj¹.
– Ona jest taka, ¿e Grosglik jak da dwieœcie, to jeszcze bêdzie ziêcia szuka³.
– Ale ona nie ma ojca i szwagra zapl¹tanych w ogniowe sprawy.
– Ciszej pan mów! – zawo³a³ stary zagl¹daj¹c do s¹siedniego pokoju.
– Pan myœlisz, ¿e to przyjemnie, ¿e to dodaje kredytu byæ ziêciem firmy Grünspan et

Landsberger, to siê pan grubo mylisz.
– W £odzi wiedz¹, co jestem wart – odpar³ spokojnie.
– Gdzie wiedz¹? kto wie? policja? – szepn¹³ zjadliwie.
– Nie powtarzaj pan plotek – rzuci³ ze z³oœci¹.
Zamilkli na d³ugo.
Stary chodzi³ po pokoju, wygl¹da³ przez okno na ogród, Landau skulony siedzia³ przy sto-

le, a Moryc, zdenerwowany ju¿ nieco, z niecierpliwoœci¹ czeka³ koñca targu. W duszy ju¿ siê
godzi³ na piêædziesi¹t tysiêcy, ale chcia³ jeszcze próbowaæ, czy mu siê nie uda co wiêcej
wycisn¹æ.

– Czy Mela chce wyjœæ za pana?
– Zaraz bêdê wiedzia³, ale ja chcê naprzód wiedzieæ, co pan jej dajesz?
– Powiedzia³em, moje s³owo nie wiatr.
– Nie mogê. Potrzebujê do interesu wiêcej. Mnie siê nie op³aci sprzedawaæ za piêædziesi¹t

tysiêcy. Moje wykszta³cenie, moje stosunki, moja uczciwoœæ, moja firma jest znacznie wiê-
cej warta. Pan siê namyœl, panie Grünspan. Ja nie jestem Landau ani Fiszbin, ani ¿aden kan-
torowicz. Ja jestem Moryc Welt-firma! Pan ulokujesz swoj¹ córkê na sto procent. Mnie
potrzeba pieniêdzy nie na hulanki. Dasz pan piêædziesi¹t tysiêcy gotówk¹, a drugie tyle w ter-
minie dwuletnim? – zapyta³ stanowczo.

– W zasadzie zgoda, ale po odtr¹ceniu kosztów wesela, wyprawy i co wyda³em na jej wy-
kszta³cenie.

– To jest œwiñstwo, panie Grünspan, tak krzywdziæ w³asn¹ córkê! – wykrzykn¹³.
– No, pomówimy jeszcze o tym, niech siê sprawa Alberta wpierw skoñczy.
– Pan dla tej sprawy powinieneœ do³o¿yæ z dziesiêæ procent córce, bo ona jest znies³awio-

na. My musimy broniæ was przed ludŸmi. No, ostatnie s³owo?
– Powiedzia³em, masz pan moje s³owo.
– S³owo mo¿na zlikwidowaæ bez zysku. Ja potrzebujê gwarancji.
– Jak mi Mela powie, ¿e wyjdzie za pana, to wszystko siê zrobi porz¹dnie.
– Zgoda. Idê zaraz do niej.
– Ja panu ¿yczê, ¿eby siê ona zgodzi³a, bo pan mi siê podobasz, Moryc.
– Grünspan, ty jesteœ stary macher, ale ja ciebie szanujê.
– Bêdziemy ¿yli w zgodzie.
Podali sobie rêce.
Moryc znalaz³ Melê w ma³ym buduarku, le¿a³a na otomance z ksi¹¿k¹ w rêku, której nie

czyta³a trzymaj¹c oczy utkwione w oknie.
– Przepraszam ciê, ¿e siê nie podniosê, trochê niezdrowa jestem. Siadaj! masz tak¹ uro-

czyst¹ minê?...
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– Rozmawia³em w³aœnie z ojcem o tobie.
– A! – szepnê³a przeci¹gle, przypatruj¹c mu siê uwa¿nie.
– W³aœciwie ja rozmawia³em, ja zacz¹³em...
– Aha! kwiaty... rozmowa z ojcem... rozumiem... Wiêc?...
– Stary mi powiedzia³, ¿e to od ciebie zale¿y, tylko od ciebie, Mela – powtórzy³ ciszej

i tak miêkko, i tak serdecznie, ¿e spojrza³a znowu na niego.
Zacz¹³ opowiadaæ jej o sobie i o tym, jak ona mu siê bardzo i dawno podoba.
Podpar³a g³owê na rêku i znêkan¹, smutn¹ twarz zwróci³a na niego. Smutek dziwnie bole-

sny, smutek ³ez niewyp³akanych, smutek niepocieszonych nigdy, jaki ogarnia ludzi po stracie
najdro¿szych, œcisn¹³ jej sercem. Zrozumia³a od pierwszego s³owa, ¿e przyszed³ siê oœwiad-
czyæ. Patrzy³a na niego bez gniewu i oburzenia, patrzy³a i s³ucha³a z pocz¹tku obojêtnie, ale
w miarê jak on mówi³ coraz d³u¿ej i coraz obszerniej, niepokój ni¹ ow³adn¹³ i ¿al zacz¹³
przejmowaæ jej sercem.

– Czemu to on przyszed³ i mówi³ jej o ma³¿eñstwie?... Czemu to on, Moryc, a nie tamten,
ukochany nad wszystko, nie Wysocki?...

Ukry³a twarz w poduszce, aby ukryæ ³zy, aby nie widzieæ mówi¹cego, i s³ucha³a jego wy-
wodów z zapartym oddechem, ze zm¹con¹ œwiadomoœci¹, kto mówi do niej! Nie chcia³a wie-
dzieæ o tym, ca³¹ moc¹ nie chcia³a. £zy zalewa³y jej duszê. Ca³¹ moc¹ serca kochaj¹cego,
wszystkimi si³ami wyobraŸni, têsknot, po¿¹dañ i mi³oœci wo³a³a do tamtego, aby przyszed³
i wyrwa³ j¹ z mêki, i siad³ tam, w miejsce Moryca, i przemieni³ siê w niego, i mówi³ do niej...
Tak silnie tego pragnê³a, ¿e chwilami mia³a z³udzenie, i¿ siê to ju¿ sta³o! ¯e to Wysocki sie-
dzi teraz przy niej i mówi o swojej mi³oœci.

Wstrz¹sa³a siê, przenikana jego s³odkim g³osem, nie s³ysza³a Moryca, a s³ucha³a tych
dŸwiêków, które w tamten wieczór u Ró¿y zapad³y jej na dno mózgu i teraz niby z kliszy fo-
nografu dŸwiêcza³y i owiewa³y j¹ czarem, rozkosz¹, szczêœciem...

S³ucha³a d³ugo, niektóre s³owa powtarza³a bezwiednie z luboœci¹ i ju¿ mia³a ochotê po-
wiedzieæ: „kocham” – i przeniknê³o j¹ szalone pragnienie rzucenia mu siê na szyjê, ca³owa-
nia. Otworzy³a oczy i d³ugo patrzy³a z przera¿eniem.

To Moryc siedzia³ z kapeluszem w rêku... piêkny Moryc... Moryc...
I nie o mi³oœci mówi, nie o szczêœciu ¿ycia we dwoje, nie o uniesieniach serca spragnione-

go kochania, nie o wzruszeniach mi³oœci.
Moryc mówi spokojnie, ¿e bêdzie im razem dobrze, ¿e za³o¿y fabrykê; mówi o kapita³ach,

o posagu, o interesach, jakie robiæ zamierza; mówi, ¿e jej nigdy niczego nie bêdzie brakowa-
³o, ¿e mo¿e bêd¹ mogli trzymaæ konie i powóz.

To Moryc, Moryc, przypomina sobie usilnie i na pó³ przytomnie pyta:
– Kochasz mnie, Miec... Moryc?
Poprawia siê szybko i chcia³aby cofn¹æ to zapytanie, ale Moryc odpowiada ze wzrusze-

niem:
– Nie umiem ci tego powiedzieæ, Mela! Ty wiesz, ¿e ja jestem kupiec, ja nie potrafiê okre-

œliæ ³adnie tego, co czujê, ale jak ciê widzê, Mela, to mi tak dobrze, ¿e ju¿ niczego nie pra-
gnê, ¿e nawet zapominam o interesach. A przy tym ty jesteœ taka piêkna i taka niepodobna do
naszych kobiet, ¿e ja ci¹gle myœla³em o tobie. Wiêc powiedz, chcesz wyjœæ za mnie?

Patrzy³a znowu na niego, ale znowu widzia³a inn¹ twarz, inne oczy; s³ysza³a gor¹cy, namiêt-
ny, przyciszony szept wyznania mi³osnego. Przymknê³a powieki, bo j¹ zapiek³y tamtego poca-
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³unki. Wstrz¹snê³a siê w rozkosznym dreszczu przypomnieñ, wyprê¿y³a siê, przyciskaj¹c ple-
cami do otomany, bo siê jej zdawa³o, ¿e j¹ tamten obejmuje ramionami i przytula do siebie.

– Mela, czy chcesz zostaæ moj¹ ¿on¹? – powtórzy³ znowu, zmieszany jej milczeniem.
Oprzytomnia³a zupe³nie, stanê³a i powiedzia³a szybko, bez namys³u:
– Dobrze. Pójdê za ciebie. Umów siê z ojcem o wszystko. Dobrze, Moryc, zostanê twoj¹

¿on¹...
Chcia³ poca³owaæ j¹ w rêkê, ale cofnê³a siê ³agodnie.
– IdŸ ju¿, jestem taka niezdrowa, idŸ... przyjdŸ jutro, po po³udniu...
Nie chcia³a wiêcej mówiæ, a on tak by³ uradowany zrobieniem interesu, ¿e nie zauwa¿y³

nawet jej dziwnego zachowania siê i pobieg³ do papy Grünspana, aby jak najprêdzej ustaliæ
cyfrê posagow¹.

Grünspana nie by³o, bo go wezwano do kantoru.
Moryc powróci³, aby prosiæ Meli o powiedzenie ojcu wszystkiego.
Zasta³ j¹ stoj¹c¹ na tym samym miejscu. gdzie pozostawi³, patrzy³a w okno wzrokiem, któ-

ry nigdzie nie patrzy³ i nic nie widzia³, by³a blada jak p³ótno, porusza³a ustami, jakby coœ
mówi³a z dusz¹ w³asn¹ lub ze wspomnieniami.

– Dobrze, Moryc, powiem ojcu, bêdê twoj¹ ¿on¹, dobrze! – powtarza³a monotonnie.
Nie wyrwa³a mu rêki, gdy j¹ ca³owa³, nie s³ysza³a nawet, ¿e ju¿ wyszed³; po³o¿y³a siê na

otomanie, wziê³a ksi¹¿kê do rêki i le¿a³a bezmyœlnie, zapatrzona w ró¿e ko³ysz¹ce siê za
oknem i w z³ot¹ szklan¹ kulê, b³yszcz¹c¹ nad klombami.

Moryc by³ tak uradowany, ¿e Franciszkowi, który palto podawa³, da³ ca³e dziesiêæ kopie-
jek i doro¿k¹ pojecha³ do Borowieckiego fabryki.

– Powinszuj mi, ¿eniê siê z Mel¹ Grünspan – zawo³a³ wpadaj¹c do kantoru.
– I to pieni¹dz niez³y – rzek³ Karol, podnosz¹c g³owê znad papierów.
– To pieni¹dz gruby – poprawi³ Moryc.
– Tak, jeœli towarzystwo asekuracyjne wszystko wyp³aciæ zechce – powiedzia³ Karol z na-

ciskiem, bo go zirytowa³a ta wiadomoœæ, ¿e Moryc za jednym zamachem zdobywa³ piêkn¹
pannê i du¿y posag, a on, on musi siê wiecznie mêczyæ...

– Przynios³em ci pieni¹dze.
– W³aœnie siê oblicza³em, ¿e mo¿e nie bêdê potrzebowa³ braæ od ciebie. Znalaz³em kogoœ,

który chce mi daæ na weksel z terminem pó³rocznym i na osiem procent tylko – powiedzia³
umyœlnie, bo pieniêdzy nie mia³, ale chcia³ mu zrobiæ przykroœæ.

– Bierz! Ja umyœlnie dla ciebie pieni¹dze wydoby³em i zap³aci³em procent z góry.
– Zatrzymaj pieni¹dze dni kilka, gdybym nie wzi¹³, zwrócê ci koszty.
– Nie lubiê takich warunkowych interesów – mówi³ niezadowolony.
– Wiêc panna Mela ciê przyjê³a? Dziwi mnie to trochê...
– Dlaczego? Có¿ mi masz do zarzucenia? – pyta³ prêdko, gniewnie.
– Wygl¹dasz na kantorowicza, ale to nie przeszkadza, tylko , ¿e...
– Powiedz, proszê ciê...
– Tak siê podobno kocha³a w Wysockim – powiedzia³ tonem zdziwienia, pe³nego z³oœli-

woœci.
– To jest taka prawda, jakby kto mówi³ o bankructwie Szai.
– Dlaczegó¿ nie mia³aby siê w nim kochaæ? Ona piêkna, on przystojny. Oboje maj¹ pew-

ne wspólne spo³eczne bziki, oboje namiêtni, widzia³em u Trawiñskich, jak siê zjadali ocza-



341

mi. Mówili tam o ich ma³¿eñstwie... – ci¹gn¹³ nieub³aganie, bawi¹c siê cierpieniem, jakie
znaæ by³o na twarzy przyjaciela.

– Mo¿e i tak by³o, nic mnie to nie obchodzi.
– Mnie by obchodzi³a przesz³oœæ narzeczonej. Nie o¿eni³bym siê z kobiet¹ ze wspomnie-

niami.
Uœmiechn¹³ siê tak z³oœliwie, ¿e Moryc zerwa³ siê gwa³townie.
– Po co mi to mówisz?
– Nie ubli¿a to ani tobie, ani pannie Meli, mówiê, co mi na myœl przysz³o. Bardzo siê cie-

szê nawet, ¿e siê ¿enisz tak œwietnie.
Uœmiechn¹³ siê znowu zjadliwie.
Moryc trzasn¹³ drzwiami i wybieg³ wzburzony i wœciek³y na Karola.
Taki by³ zaperzony, ¿e zacz¹³ krzyczeæ na robotników, którzy pompowali wodê z funda-

mentów.
– Ruszaæ siê, chamy! Robicie jak z ³aski, od wczoraj nic wody nie uby³o.
– A to czego? – zapyta³ jeden z robotników dosyæ g³oœno.
– Co ty pyskujesz, do kogo ty tak pyskujesz? Ja ciê zaraz, ³ajdaku, wyrzucê z roboty.
– Wynoœ siê, parchu, pókiœ ca³y, bo ci mordê przekrêcê, ¿ebyœ widzia³, gdzie uciekaæ –

szepn¹³ jakiœ mularz, przyk³adaj¹c mu piêœæ do nosa.
Moryc cofn¹³ siê œpiesznie i podniós³ taki wrzask, ¿e Karol ukaza³ siê przy robotnikach

i Maks wybieg³ z przêdzalni.
Moryc wrzeszcza³, ¿eby robotnika oddaliæ natychmiast, bo mu ubli¿y³.
– Daj pokój, Moryc, nie wtr¹caj siê do nie swoich rzeczy.
– Jak to nie do swoich rzeczy! mam takie same prawo jak i ty – krzycza³.
– Na chwilê przypuœæmy, ¿e takie samo prawo, ale ci to jeszcze nie daje prawa wymyœla-

nia robotnikom, wymyœlania wcale nies³usznie.
– Co to jest: przypuœæmy! Moje dziesiêæ tysiêcy rubli tyle¿ warte co i twoje.
– Nie krzycz tak, chcesz siê przed robotnikami pochwaliæ, ¿e masz dziesiêæ tysiêcy rubli?
– Ty nie potrzebujesz mnie uczyæ, co ja mam mówiæ.
– A ty nie potrzebujesz tego krzyczeæ, mog¹c po ludzku powiedzieæ.
– Ja to robiê, co mnie siê podoba.
– Krzycz¿e sobie, kiedy ci siê to podoba – zawo³a³ Karol pogardliwie i wróci³ do kantoru.
Moryc wykrzycza³ siê jeszcze przed Maksem i wybieg³, odgra¿aj¹c siê g³oœno, ¿e musi za-

prowadziæ tutaj inne porz¹dki, ¿e tak dalej iœæ nie mo¿e, ¿e Karol buduje pa³ac, nie fabrykê.
– Pewny posagu Grünspanówny i dlatego taki g³oœny – powiedzia³ Karol Maksowi, ale

¿a³owa³ swego uniesienia, bo liczy³ na jego pieni¹dze, potrzebne mu by³y koniecznie.
– Ile razy dam siê porwaæ pierwszemu popêdowi – robiê g³upstwa.
Moryc pomimo przykroœci, jak¹ mu Karol zrobi³ wspominaj¹c o mi³oœci Meli, myœla³

i czu³ tak samo, a nawet wiêcej jeszcze ¿a³owa³ swego uniesienia, bo czu³ swoj¹ œmiesznoœæ.
By³by wróci³ do Borowieckiego, ale nie œmia³ na razie, zostawi³ to do wieczora, bo tym-

czasem by³o ju¿ po szóstej.
Konie Kesslera ju¿ czeka³y przed kantorem, pojecha³ do siebie, przebra³ siê i natychmiast

kaza³ ruszaæ wyci¹gniêtym k³usem przez miasto.
Z przyjemnoœci¹ wyci¹ga³ siê na miêkkich siedzeniach powozu i niedbale kiwa³ g³ow¹

spotykanym znajomym.
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XXX

Kessler mieszka³ o kilka wiorst za miastem przy wielkiej farbiarni, której by³ w³aœcicie-
lem, bêd¹c zarazem g³ównym akcjonariuszem i dyrektorem firmy: Kessler et Endelman.

Pa³ac, a raczej zameczek w stylu gotycko-³ódzkim, wznosi³ siê na szczycie wzgórza na tle
wysokiego sosnowego lasu, a przed nim, na stokach dosyæ stromych, zieleni³ siê wielki an-
gielski park, zbiegaj¹cy do bystrej, ujêtej w drewniane cembrowiny rzeczki, p³yn¹cej w g³ê-
bokim jarze, obroœniêtym wierzbin¹ i olszynami.

Z prawej strony parku spoza drzew wychyla³y siê czerwone kominy i mury farbiarni, a z
lewej, daleko, szarza³y s³omiane dachy wsi rozrzuconej po obu stronach rzeczki, na dnie jaru,
wœród kêp sadów i zaroœli.

– Mieszkasz jak prawdziwy ksi¹¿ê ³ódzki – zawo³a³ Moryc na przywitanie, wyskakuj¹c
z powozu przed pa³acem.

– Robi³em, co mog³em, ¿eby siê jako tako urz¹dziæ w tym barbarzyñskim kraju – mówi³
Kessler, prowadz¹c go w g³¹b domu.

– Trafi³em na uroczystoœæ? – zawo³a³, bo Kessler by³ we fraku i w bia³ym krawacie.
– Gdzie¿ tam, nie zd¹¿y³em siê jeszcze przebraæ, jeŸdzi³em z urzêdow¹ wizyt¹...
– Jest ju¿ kto?
– Jest Wilhelm Müller, przyjecha³ umyœlnie z Berlina, po cichu przed ojcem. Jest Oskar

baron Meyer, jest Martin, znasz go? weso³e francuskie bydlê. Jest kilku jeszcze naszych z £o-
dzi i Berlina. No, i jest czêœæ niespodzianek...

– Ciekawym. Masz kogo, co by robi³ honory domu?
– Zobaczysz...
Na wielkiej tarasie, od strony rzeki, zamienionej w letni salon, siedzia³o ca³e towarzystwo.
Indyjskie przepyszne maty z traw kolorowych zaœcie³a³y pod³ogê; meble by³y ze z³ocone-

go bambusu, pokryte jedwabnymi poduszkami.
Œciany werendy tworzy³y chiñskie maty ze s³omy, nanizanej ró¿nokolorowymi paciorka-

mi, nie wi¹zanej, a tylko jednym koñcem, u góry, ujêtej w szeroki z³oty fryz, spod którego
sp³ywa³a ku pod³odze niby falami w³osów skrz¹cych siê ró¿nokolorowym szk³em i cicho
dŸwiêcz¹cych za najl¿ejszym dotkniêciem powietrza.

Moryc przywita³ siê z wszystkimi i usiad³ w milczeniu.
– Co pijesz? My ch³odzimy siê szampañskim.
– Dobrze, zgoda na szampañskie.
Za chwilê wniós³ s³u¿¹cy wino, a za nim wesz³a Zoœka Malinowska, która robi³a honory

domu, w³asnorêcznie nala³a i usiad³a przy nim na biegunowym krzeœle.
Milczenie zalega³o werendê, bo wszystkich oczy wpi³y siê z chciwoœci¹ w jej twarz piêkn¹,

w ods³oniête ramiona i w ca³¹ postaæ doskonale rozwiniêt¹.
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Zmiesza³y j¹ nieco te spojrzenia ciekawe, ale to doda³o jeszcze ¿ywoœci jej bardzo ruchli-
wej twarzy i powlek³o j¹ lekkim, delikatnym karminem.

– Ko³ysz mnie pan – powiedzia³a nakazuj¹co do Moryca.
– Czy pani myœli, ¿e to bêdzie dla mnie kara? – szepn¹³, wciskaj¹c binokle, bo mu siê

bardzo podoba³a.
– Nic nie myœlê, czym to dla pana bêdzie, bo chcê siê tylko bujaæ – odpowiedzia³a dosyæ

twardo i zapatrzy³a siê przez nieos³oniêty kawa³ek werendy w park staczaj¹cy siê po równi
pochy³ej a¿ do b³yszcz¹cego srebrem i b³êkitem strumienia, za którym le¿a³y p³aty ³¹k ciem-
nozielonych, a potem pola podnosi³y siê w górê; pola pociête w pasy d³ugie rozmaitymi od-
cieniami zieleni zbó¿.

– Mo¿e siê przejdziemy, poka¿ê wam park i mena¿eriê – powiedzia³ Kessler.
Poszli wszyscy prócz Müllera.
– Nie chce mi siê chodziæ... zmêczony jestem drog¹... – powiedzia³ na usprawiedliwienie.
– Wierz mi pan, ¿e to na pró¿no – szepn¹³ Kessler, rzucaj¹c okiem na Zoœkê.
– Co takiego? ani myœla³em... – rzuci³ prêdko, z³y, ¿e odgadniêto jego intencjê, ale nie

zmieni³ zamiaru, a gdy Kessler wyszed³, przysun¹³ siê do Zoœki.
– Ten Müller jest jeszcze zupe³nie jugend143 – odezwa³ siê Kessler do Moryca, id¹c za ca-

³ym towarzystwem, na prze³aj wspania³ych trawników.
– Warum?
– Umyœlnie zosta³ dla mojej dziewczyny, myœli, ¿e ona pomienia mnie na niego.
– Kobiety maj¹ nieraz niespodziewane gusta.
– Ale stale lubi¹ tych, co maj¹ du¿o pieniêdzy.
– Nie zawsze, nie zawsze – rzuci³ ciszej, bo mu przysz³a na myœl Mela i Wysocki. – Sk¹d

wydoby³eœ tak¹ dziewczynê? Wspania³a samica.
– Co? podoba ci siê?
– Przystojna i czuæ, ¿e ma temperament, ¿e...
– Za du¿o go ma i strasznie przy tym g³upia, mam ju¿ jej dosyæ.
Skrzywi³ siê i zacz¹³ lask¹ œcinaæ czubki krzewów, a po chwili odezwa³ siê ciszej:
– Mogê ci j¹ odst¹piæ, chcesz?
– Oferta wspania³a, ale do tej licytacji nie stanê, za ma³o mam pieniêdzy...
– Ty siê mylisz zupe³nie. To jest Polka, ona chce, ¿eby j¹ kochaæ rano, w po³udnie i wie-

czorem, ¿eby byæ jej wiernym i w koñcu, ¿eby siê z ni¹ o¿eniæ. Mówiê ci, ¿e to g³upia dziew-
czyna. P³acze mi po ca³ych dniach i ci¹gle wyrzeka, a na odmianê robi mi awantury, ¿e muszê
j¹ nieraz uspokajaæ po swojemu.

B³ysn¹³ oczami i silniej œwisn¹³ lask¹ po krzewach.
– Chcesz j¹, to ci u³atwiê... Muszê siê jej i tak pozbyæ w jaki sposób, bo siê pewnie o¿eniê.
– S³ysza³em coœ o tym na mieœcie... z Müllerówn¹?
– Interes dopiero w robocie, nic jeszcze pewnego. W ka¿dym razie by³bym bardzo

wdziêczny temu, kto by mnie oswobodzi³ od tej dziewczyny. Mo¿e chcesz?...
– O, dziêkujê ci, ma brata i ojca, którzy podobno nie s¹ zbyt dobrze wychowani... mogliby

nie uszanowaæ mojej skóry... A przy tym i ja siê ¿eniê.
Przy³¹czyli siê do towarzystwa.
Kessler zaprowadzi³ wszystkich do wielkich ¿elaznych klatek, w których ¿y³a gromada

ma³p. D³ugim kijem, przez kraty, zacz¹³ je dra¿niæ; ma³py na sam jego widok zaczê³y siê
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cofaæ w g³¹b, a przestraszone kijem rzuca³y siê na sufit, czepia³y siê bocznych krat i przeraŸ-
liwymi g³osami wœciek³oœci i rozpaczy pobudzi³y Kesslera do weso³ego œmiechu i do zaciêt-
szego ich podra¿nienia.

Zwierz¹t by³o dosyæ w innych klatkach, ale prawie wszystkie na widok swego pana g³u-
pia³y ze strachu lub szczerzy³y k³y.

Para tonkiñskich niedŸwiedzi, zupe³nie czarnych, ze wspania³ymi ¿ó³tymi napierœnikami,
rozwœcieklona biciem, rzuci³a siê na kraty z takim rykiem, ¿e wszyscy odskoczyli z przera¿e-
nia, tylko Kessler siê nie poruszy³, przysun¹³ bli¿ej twarz do wyszczerzonych k³ów, bi³ prê-
tem po rozwartych potê¿nych szczêkach i rozkoszowa³ siê ich bezsiln¹ wœciek³oœci¹.

– To pod moim adresem tak mrucz¹ s³odko – zauwa¿y³ z uœmiechem.
Prowadzi³ dalej, do jeleni spaceruj¹cych w ogrodzeniu, z którymi ¿y³ przyjaŸnie, do klatek

psów, tak zdzicza³ych, ¿e rzuca³y siê drapie¿nie ku patrz¹cym; z psami by³ w dobrych sto-
sunkach, bo wszed³ do œrodka i pozwala³ siê im lizaæ po rêkach i twarzy.

Na zakoñczenie pokaza³ goœciom swoim stado bia³ych pawi o cudownych têczowych ogo-
nach.

Kessler zakrzycza³ i pawie, roztoczywszy wachlarze ogonów, bieg³y ca³¹ gromad¹ po zie-
lonych trawnikach, ale zatrzyma³y siê z dala patrz¹cych i zaczê³y krzyczeæ blaszanymi, roz-
dzieraj¹cymi g³osami.

Wracali wolno do pa³acu.
Wieczór siê ju¿ rozlewa³ nad ziemi¹, wzgórza jeszcze œwieci³y z³otawymi blaskami za-

chodu, ale nad ca³¹ dolin¹ wznosi³y siê lekkie mg³y, które siê porusza³y i rozsnuwa³y jak
zwoje przêdzy sinej, rozdzieranej co chwila przez czuby drzew i grzbiety ostre dachów.

Od rzeki, od drzew i traw podnosi³ siê cichy monotonny szmer, pokrywany co chwila roj-
nym huczeniem chrab¹szczów, które z brzêkiem przelatywa³y nad g³owami.

¯aby od ch³opskich rowów i sadzawek rechota³y chóralnie.
Wilgotny a ciep³y wiatr powiewa³ z zamglonej dali i niós³ g³os dzwonów bij¹cych d³ugo

a ¿a³oœnie, jakby na œmieræ czyj¹œ: przyduszone ciê¿kie echa drga³y w powietrzu jak p³aty sty-
gn¹cego metalu i kona³y pod konarami lasu, w g¹szczu czerwonych pni, stoj¹cych gêst¹
œcian¹ tu¿ za pa³acem.

Na werandzie Zoœki ju¿ nie by³o, tylko Wilhelm Müller ko³ysa³ siê na fotelu.
– Có¿, ³adna, prawda? – zapyta³ go Kessler drwi¹co.
– Nie tyle ³adna, ile... ordynarna.
– Nie mog³eœ siê pan porozumieæ z ni¹?... – zapyta³ Kessler.
– Nie próbowa³em nawet – odpowiedzia³ ze z³oœci¹ i wykrêca³ w¹siki, aby ukryæ pomie-

szanie i twarz z prawej strony zarumienion¹ nieco.
Kessler uœmiechn¹³ siê i zaprasza³ na kolacjê, bo w³aœnie lokaje otwierali drzwi na oœcie¿,

ukazuj¹c w amfiladzie szereg salonów umeblowanych z przepychem nadzwyczajnym.
Kolacjê podali w wielkiej okr¹g³ej jadalni, zamienionej na ogród podzwrotnikowy, pe³en

palm i kwiatów; w œrodku ustawiono okr¹g³y stó³, tak zape³niony srebrami i kryszta³ami, ¿e
robi³ wra¿enie wystawy jubilerskiej, wœród której niby drogie kamienie barwi³y siê kwiaty
ró¿ i storczyków ubieraj¹cych obrus i zastawê.

Przy jednym z okien siedzia³y dwie z wynotowanych w fabryce robotnic, bo drugie dwie
nie przysz³y; siedzia³y bogato wystrojone, sztywne, onieœmielone i z trwog¹ patrzy³y na wcho-
dz¹cych mê¿czyzn.
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Po jadalni chodzi³y wolno i swobodnie siê œmia³y tancerki.
By³a to w³aœnie ta niespodzianka importowana, jak¹ Kessler zapowiada³ Morycowi, a któr¹

Müller przywióz³ z Berlina na dzisiejszy wieczór. By³o ich trzy tylko, ale ha³asowa³y za dzie-
siêæ i ordynarn¹, tingeltanglow¹144 wrzaw¹ zape³nia³y pokój.

Postrojone by³y krzykliwie, obwieszone sztucznymi kamieniami, wydekoltowane do pó³
piersi, wymalowane, ale pomimo to zupe³nie przystojne, o wysmuk³ych i doskona³ych w ry-
sunku figurach.

Kolacja wlek³a siê dosyæ d³ugo i nudnie.
Nikt nie mia³ humoru, byli zbyt przytomni, tylko tancerki rzuca³y cyniczne uwagi i okrzy-

ki i kpi³y z robotnic, które pomieszane, zdenerwowane, nieprzytomne prawie, nie wiedzia³y,
jak jeœæ, co robiæ ze sob¹, gdzie patrzeæ.

Zajê³a siê nimi Zoœka a za ni¹ i Moryc, obok niej siedz¹cy, zacz¹³ siê do nich odzywaæ po
polsku, aby je oœmieliæ.

Kessler nic prawie nie mówi³, z namarszczon¹ brwi¹, z g³ow¹ w ramiona wciœniêt¹, sie-
dzia³ chmurny i nienawistnie spogl¹da³ na Zoœkê, ¿ywo rozmawiaj¹c¹ z Morycem, to na lo-
kajów, którzy czuj¹c jego wzrok na sobie, uwijali siê z poœpiechem pe³nym trwogi.

Zazdroœæ nim szarpa³a. Chcia³ j¹ odst¹piæ, a teraz widz¹c jej twarz weso³¹, uœmiechniêt¹,
dziwnie jasn¹ a piêkn¹, pochylon¹ do tamtego, widz¹c, jak chciwie s³ucha³a jego s³ów, jak siê
czêsto rumieni³a i z kokieteri¹ bardzo wdziêczn¹ nalewa³a mu wino – zazdroœæ nim ow³adnê³a.

By³by kaza³ jej przyjœæ i siedzieæ przy sobie, ale wstydzi³ siê okazywaæ zazdroœæ przy
wszystkich, wiêc siedzia³ ponury, zdenerwowany tym gwa³townym uczuciem i koniecznoœci¹
panowania nad sob¹.

Po kolacji przeszli do salonu, umeblowanego na sposób wschodni: wielkie sofy jedwabne
zarzucone poduszkami sta³y pod œcianami, œciany by³y obci¹gniête zielon¹ jedwabn¹ materi¹
w ¿ó³te p³omienie, jakiœ równie¿ zielono-¿ó³ty dywan zaœciela³ ca³¹ pod³ogê.

Lokaje poustawiali przed sofami niskie kwadratowe stoliki, zape³nili je ca³¹ bateri¹ bute-
lek i ods³onili coœ w rodzaju estrady, na której znalaz³ siê zaraz skrzypcowy kwartet i graæ
zacz¹³.

Porozwalali siê na sofach, gdzie komu by³o wygodniej, i zaczêli piæ; zaraz z miejsca po-
sz³y dosyæ gêsto likiery i koniaki do kawy, któr¹ lokaje obnosili co chwila, a po kawie posz³y
wina w takiej iloœci, w tylu gatunkach, ¿e wkrótce siê popili.

Muzyka wci¹¿ gra³a, tancerki zniknê³y, aby siê przebraæ odpowiednio, a tymczasem na
œrodku salonu rozci¹gniêto gruby dywan z linoleum, odpowiednio wykredowany.

Gwar siê zacz¹³ zrywaæ, œmiechy, dowcipy, ¿arty obiega³y salê razem z robotnicami, które
popychane od jednego do drugiego, podawane z r¹k do r¹k, ca³owane, szczypane, obejmowa-
ne, pojone winem, traci³y przytomnoœæ do reszty i zaczyna³y szaleæ, pobudzone jeszcze
dŸwiêkami muzyki, która ¿ar wlewa³a do ¿y³ i szaleñstwo.

– Tañczyæ – krzykn¹³ Kessler, trzymaj¹cy wpó³ Zoœkê pijan¹ zupe³nie i tak rozbawion¹, ¿e
co chwila tarza³a siê po sofie i krzycza³a.

Tancerki ukaza³y siê z ma³ymi tamburynami w rêkach, wzniesionymi do góry, prawie na-
gie, bo prócz zwojów gazy, nic nie os³aniaj¹cych, wiêcej nie mia³y na sobie.

Stanê³y na œrodku i zgodnie uderzy³y w tamburyny, wtedy muzyka przesz³a w najdelikat-
niejsze pianissima, ledwie dos³yszalne, a melodiê tañca poprowadzi³ flet namiêtnym g³osem,
podobnym do mi³osnego œpiewu ptaków.
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Tancerki zaczê³y danse du ventre145 dosyæ wolno i ospale, ale pod wp³ywem win, jakie
w przerwach tañca literalnie w nie lano, i pod wp³ywem fletu rozogni³y siê i tañczy³y namiêt-
nie ten dziwny, ohydny taniec Wschodu, pe³en epileptycznych drgawek, kurczów, wyrzucañ
ca³ym cia³em, lubie¿nych pragnieñ, taniec rozszala³ych rozpust¹.

Flet la³ niestrudzenie swój s³odki, namiêtny œpiew i przenika³ coraz bardziej wszystkich
niepowstrzyman¹ ¿¹dz¹ zatopienia siê w szaleñstwie.

Oczy p³onê³y, piersi podnosi³y siê szybko, krótkie okrzyki zrywa³y siê z piersi, ramiona
wyci¹ga³y siê do tañcz¹cych, odg³osy mocnych poca³unków tonê³y w tej dzikiej wrzawie roz-
pasania, jaka zapanowa³a w salonie.

Œmiechy, s³owa, szczêk kieliszków, okrzyki zlewa³y siê w wielki, odurzaj¹cy gwar, nad
którym tylko g³os fletu panowa³, a one tañczy³y coraz lubie¿niej, coraz jaskrawiej, coraz na-
miêtniej; na zielonym tle œcian, w ob³oku gaz przejrzystych szalone ruchy ich cia³ nagich
tworzy³y obraz bachanckiej wizji.

Ryk œmiechu i zadowolenia rozlega³ siê wci¹¿ po sali, tylko Zoœka podnios³a g³owê i pija-
nymi oczami patrzy³a d³ugo na tanecznice.

– To œwiñstwo, to ostatnie œwiñstwo! – zawo³a³a z jak¹œ bezwiedn¹ groz¹ oburzenia i wy-
buchnê³a strasznym, pijackim p³aczem, a¿ j¹ Kessler kaza³ lokajowi zanieœæ do jej pokoju.

Ale weso³a zabawa ³ódzkich królewi¹t trwa³a dalej, do koñca...
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XXXI

– Mo¿e jeszcze herbaty pan pozwoli, panie Józefie?
– Dziêkujê pani – odpar³ Józio, wsta³, uk³oni³ siê i rozczerwieniony czyta³ dalej gazetê

panu Adamowi...
Anka siad³a w g³êbokim fotelu na biegunach, ko³ysa³a siê, s³ucha³a czytania, ale czêœciej

spogl¹da³a na drzwi od werandy i nas³uchiwa³a, czy nie us³yszy kroków Karola.
– Mateusz, niech samowar nie zgaœnie, bo pan pewnie zaraz przyjdzie! – zawo³a³a do

kuchni, obesz³a pokój, wyjrza³a na œwiat ciemny przez wszystkie okna, chwilê sta³a
z czo³em opartym o szybê i znowu powróci³a na fotel i z wzrastaj¹c¹ niecierpliwoœci¹
oczekiwa³a.

Nie by³o to po raz pierwszy od czasu, jak w £odzi mieszka³a, to jest od dwóch miesiêcy.
Dla Borowieckiego czas ten p³yn¹³ bardzo szybko, ale dla niej i dla ojca wlók³ siê ze

straszn¹ powolnoœci¹.
Zamkniêci w domu i w tym chorym kawa³ku ogródka, który im musia³ zastêpowaæ Ku-

rów, cierpieli straszn¹ nostalgiê za wsi¹, za wielkimi przestrzeniami i z trudem zmuszali siê
do nowego ¿ycia i otoczenia.

Anka zmizernia³a nie tyle z nudów, ile ze zmartwieñ ró¿nych, jakie wci¹¿ na ni¹ spada³y,
i ze zgryzot tajonych, a których Ÿród³em by³ Karol.

Urz¹dzi³a sobie ¿ycie, jak tylko mog³a, najczynniejsze, najbardziej wyczerpuj¹ce, ale po-
mimo to jakiœ nieokreœlony smutek przegryza³ z wolna duszê.

Nie wiedzia³a, co myœleæ o Karolu.
Wierzy³a, by³a przekonana, ¿e j¹ kocha³, ale od czasu przyjazdu do £odzi zaczyna³a w¹t-

piæ w to chwilami.
Jeszcze nie mia³a ¿adnej pewnoœci, jeszcze nawet podejrzeñ swoich siê wstydzi³a, a pomi-

mo to sercem odgadywa³a tê bolesn¹ dla siebie prawdê.
A przy tym codziennie ze zdumieniem pe³nym boleœci przekonywa³a siê, ¿e on, ten, który

by³ dla niej idea³em cz³owieka, którego sobie ubra³a we wszystkie blaski w³asnej szlachetnej
duszy, o którym myœla³a z dum¹ i radoœci¹, którego kocha³a pierwszym czuciem, który mia³
byæ jej mê¿em – ten jej ch³opak kochany, jak go nazywa³a w duszy, jest taki inny i niepodob-
ny w rzeczywistoœci do tamtego, którego ubóstwia³a.

Przekonywa³a siê o tym codziennie i cierpia³a coraz boleœniej.
Bywa³ czasami dla niej dobry, kochaj¹cy, serdeczny, uprzedzaj¹cy jej ¿yczenia wszystkie,

ale bywa³ i zimny, szorstki, nieub³agany w ironizowaniu jej wiejskich zwyczajów, a wtedy
wyœmiewa³ z ostroœci¹ bolesn¹ jej dobre serce, jej opiekowanie siê biednymi, jej pojêcia na-
wet, jak nazywa³, parafiañskie, wtedy jego stalowe oczy pali³y j¹ nies³ychanym bólem, a su-
rowa twarz pe³na by³a wyrazu zimnej obojêtnoœci.
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T³umaczy³a jego postêpowanie, jak i on to robi³ w chwilach lepszych, zdenerwowaniem
i k³opotami, jakich mia³ wiele przy budowie fabryki.

Wierzy³a temu z pocz¹tku i znosi³a cierpliwie zmiennoœæ jego humoru, a nawet robi³a so-
bie wyrzuty, ¿e nie umia³a mu byæ uspokojeniem, ¿e nie umia³a tak go przywi¹zaæ do siebie,
aby przy niej zapomnia³ o wszystkich k³opotach i zmartwieniach.

Próbowa³a to robiæ nawet, ale przestawa³a, spostrzeg³szy raz jego drwi¹co-dziêkczynne
spojrzenie, jakie jej rzuci³.

A potem ona tego nie umia³a, ona go kocha³a prosto i szczerze, umia³aby dla niego po-
œwiêciæ wszystko, ale nie umia³a pokazywaæ swojej mi³oœci, nie umia³a zadzierzgaæ tych ty-
siêcznych nici spojrzeñ, frazesów, dotkniêæ, niedomówieñ; tego sztucznego czaru, który tak
lubi¹ mê¿czyŸni i bior¹ zwykle za mi³oœæ najg³êbsz¹, a który jest tylko flirtem i wstrêtn¹ mi-
noderi¹ panien chc¹cych siê dobrze sprzedaæ.

Brzydzi³a siê tym, jej prosta i szlachetna dusza oburza³a siê do g³êbi na myœl takiego pod-
niecania mê¿czyzn i tym trzymania ich przy sobie.

Mia³a silnie rozwiniête poczucie w³asnej godnoœci, by³a dumn¹, czu³a siê cz³owiekiem.
– Dlaczego nie przychodzi? – myœla³a z g³êbok¹ przykroœci¹.
Józio czyta³ cichym, monotonnym g³osem i od czasu do czasu podnosi³ spocon¹ twarz,

spogl¹da³ lêkliwie na Ankê, wtedy pan Adam stuka³ kijem i wo³a³:
– Czytaj, czytaj! a to, dobrodzieju mój kochany, ciekawe, ciekawe! Ten Bismarck to sztu-

ka, oho! Szkoda, ¿e nie ma ksiêdza tutaj, szkoda... S³uchasz, Anka?
– S³ucham – szepnê³a, nas³uchuj¹c szumu drzew w ogrodzie i g³uchego ³oskotu Müllerow-

skich fabryk, czynnych i w nocy.
Czas siê wlók³ strasznie wolno.
Zegar bi³ godziny za godzinami, cisza potem rozlewa³a siê tym g³uchsza, w której tylko g³os

Józia coraz senniejszy rozlega³ siê s³abo, a¿ i on skoñczy³ gazety i zabiera³ siê do wyjœcia.
– A ty, Józiu, gdzie sypiasz? – zagadn¹³ pan Adam.
– W kantorze starego pana Bauma.
– Có¿, nie lepiej mu?
– Pan Baum powiada, ¿e nic mu nie jest, ¿e jest zupe³nie zdrowy. Pan Wysocki by³ dzisiaj,

chcia³ go obejrzeæ, to siê tak rozgniewa³, ¿e go prawie za drzwi wyrzuci³.
– Fabryka idzie jeszcze?
– Dziesiêæ tylko warsztatów czynnych. Dobranoc pañstwu.
Uk³oni³ siê i wyszed³.
– Pan Maks opowiada³ wczoraj, ¿e od paŸdziernika zamykaj¹ zupe³nie fabrykê. Stary

Baum podobno zupe³nie ob³¹kany, ca³e noce przesiaduje w fabryce i porusza warsztaty. Oneg-
daj znalaz³ go Maks w g³ównej sali, jak chodzi³ od warsztatu do warsztatu i robi³ na nich. O,
Karol idzie! – zawo³a³a radoœnie, podnosz¹c siê z fotelu.

Karol wszed³, przywita³ siê w milczeniu i rzuci³ siê na krzes³o.
– Z miasta idziesz? – zapyta³ stary.
– Jak zwykle – odpowiedzia³ opryskliwie, zirytowany, ¿e musi siê t³umaczyæ, ale spostrze-

g³szy niespokojny wzrok Anki, rozjaœni³ twarz i miêkkim g³osem zapyta³:
– Có¿ tu nowego s³ychaæ? Nie mog³em byæ na obiedzie, bo jeŸdzi³em do Piotrkowa, prze-

praszam, ¿e nie zawiadomi³em, nie by³o ju¿ czasu, bo wyjecha³em niespodziewanie. By³a tu
pani Trawiñska?
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– By³a, ale po po³udniu odwiedzi³a nas pani Müllerowa z Mad¹.
– Müllerowa z Mad¹? – zapyta³ ze zdumieniem.
– Przysz³y po s¹siedzku. Bardzo przyjemne kobiety i tak obie zgodnie wychwala³y pana.

Narzeka³y, ¿e pan o nich zapomina.
– Tak¿e pretensje, by³em u nich parê razy zaledwie. – Wzruszy³ ramionami.
Anka spojrza³a zdziwiona, bo Mada mówi³a wyraŸnie, ¿e Karol na wiosnê bywa³ u nich

prawie codziennie na herbacie.
– Prawda, jaka z tej panny Mady typowa gêœ?
– Mnie wyda³a siê bardzo rozs¹dn¹ i bardzo prost¹ i szczer¹, nawet za szczer¹... Dziwiê

siê, czemu pan Maks odzywa siê o niej zawsze z tak¹ niechêci¹.
– Maks ³atwo siê uprzedza.
Wiedzia³, dlaczego Maks jej nie lubi.
Pi³ herbatê spiesznie, zmuszaj¹c siê do tego, aby Ance odmow¹ nie robiæ przykroœci, i roz-

myœla³ nad t¹ dziwn¹ wizyt¹.
Po co one przysz³y?
A mo¿e Anka umyœlnie szuka³a zbli¿enia.
Wypytywa³ siê o szczegó³y wizyty, Anka opisywa³a mu wszystko z drobiazgowoœci¹

i szczerze wyra¿a³a swoje zdumienie z ich przyjœcia.
– To Mady robota, sprytna dziewczyna! – myœla³, ale nie by³ zadowolony.
Jeszcze siê przecie¿ nie wyrzek³ zupe³nie myœli zostania ziêciem Müllera, wiêc wola³by,

¿eby ¿y³y z daleka od siebie, mniej trudn¹ mia³by pozycjê wobec obu panien.
– Trzeba bêdzie ich rewizytowaæ – zauwa¿y³ niedbale.
– Nie bardzo chcia³abym zabieraæ146 nowe znajomoœci.
– Wierzê, a tym bardziej znajomoœci mocno nieodpowiednie.
– Pójdê do nich którego dnia z ojcem i na tym siê skoñczy.
Zacz¹³ z pewnym politowaniem opowiadaæ o ich grubych obyczajach i dorobkiewiczowskich fan-

tazjach Mady i starego Müllera, oœmiesza³ ich z przesad¹ umyœln¹, ¿eby Ance odebraæ chêæ zabiera-
nia z nimi bli¿szej znajomoœci, jeœli j¹ mia³a, a w koñcu zeszed³ na w³asne sprawy i k³opoty.

Anka s³ucha³a z uwag¹ i ze wspó³czuciem przypatrywa³a siê jego podkr¹¿onym oczom
i zmêczonej twarzy, a gdy Karol skoñczy³, zapyta³a:

– Daleko jeszcze do koñca?
– Za dwa miesi¹ce muszê w ruch puœciæ fabrykê, a choæby tylko jeden oddzia³, ale tyle

jest jeszcze roboty, ¿e bojê siê myœleæ o tym.
– Powinien pan póŸniej odpocz¹æ czas d³u¿szy.
– Odpocz¹æ! Ale¿ póŸniej bêdzie jeszcze wiêcej roboty, ca³ych lat potrzeba pracy wytê¿o-

nej, zabiegów, szczêœliwych warunków, dobrych odbiorców, kapita³ów, ¿eby stan¹æ jako tako,
wtedy dopiero bêdzie mo¿na myœleæ o odpoczynku.

– I to gor¹czkowe, wyczerpuj¹ce ¿ycie ci¹gle, ci¹gle?...
– Ci¹gle, i w dodatku z trosk¹, ¿eby siê to wszystko zda³o na co.
– W Kurowie nie potrzebowa³by siê pan tak mêczyæ.
– Serio pani to mówi?
– I ja to samo powtarzam – odezwa³ siê pan Adam, uk³adaj¹cy sobie pasjansa.
– Myœla³am o tym d³ugo – szepnê³a, przysunê³a siê do niego bli¿ej i oparta o jego ramiê

zaczê³a z zapa³em i têsknot¹ malowaæ spokojne, dobre ¿ycie na wsi.
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Uœmiecha³ siê pob³a¿liwie... Niech fantazjuje, kiedy jej to sprawia przyjemnoœæ.
Wzi¹³ w rêkê koniec jej ogromnego warkocza i oddycha³ przedziwnym zapachem jej

w³osów.
– By³oby tam zupe³nie dobrze, nie psuliby nam ludzie spokojnego i trwa³ego szczêœcia –

ci¹gnê³a Anka zapalaj¹c siê.
Karol porównywa³ jej s³owa z zupe³nie podobnymi s³owami tylu kobiet, które tak samo,

poruszone mi³oœci¹, marzy³y o szczêœciu z nim; to samo mówi³a mu Lucy przed godzin¹, bo
od niej wraca³.

Uœmiechn¹³ siê i dotyka³ koñcami palców ch³odnych r¹k narzeczonej i stwierdzi³, ¿e nie
elektryzuj¹ tak silnie jak tamtej, ¿e nawet s¹ znacznie brzydsze.

Anka mówi³a dalej, snuj¹c barwn¹ niæ swoich marzeñ i têsknot z wielk¹ szczeroœci¹.
– Gdzie ja to samo s³ysza³em, kto mi to przedtem mówi³? Aha! – myœla³ i przypomina³

sobie d³ugie wieczory spêdzane z Likiertow¹, przypomina³ sobie tyle innych kobiet jeszcze,
tyle twarzy, ramion, uœcisków, poca³unków, przysi¹g mi³oœci.

By³ bardzo znu¿ony po dzisiejszej schadzce i tak jeszcze pe³nym tamtej, ¿e wstrz¹sa³ siê
nerwowo i zapada³ w jak¹œ g³êbok¹ ciszê z wyczerpania nerwowego, s³ucha³ g³osu Anki,
a zdawa³o mu siê, ¿e to mówi kto inny, ¿e to te wszystkie dawne jego mi³oœci, zmartwych-
wsta³e we wspomnieniu tylko, s¹ obok, mówi¹, snuj¹ siê, dotykaj¹ go, s³ysza³ prawie szele-
sty ich sukien, zdawa³o mu siê, ¿e widzi blade profile, ¿e uœmiechy i s³owa pe³ne dziwnego
czaru otaczaj¹ go dooko³a, ¿e je spostrzega...

Wzdrygn¹³ siê i ogarn¹³ Ankê ramieniem, i przycisn¹³ rozpalone jeszcze tamtej poca³un-
kami usta do jej skroni... Podnios³a twarz ku niemu, zdziwiona tym nieoczekiwanym poca-
³unkiem, a on zobaczy³ wtedy po raz pierwszy, przez bezwiedne prawie skojarzenie, ¿e ona
nie jest piêkn¹, jest nies³ychanie mi³¹, wdziêczn¹, szlachetn¹, dobr¹, ale piêkn¹ nie jest...

Ankê ten wzrok badawczy i zimny dziwnie dotkn¹³ i zarumieni³, wyci¹gnê³a mu z kiesze-
ni na piersiach jedwabn¹ chusteczkê i zaczê³a siê ni¹ ch³odziæ.

– Co to za perfumy? – zapyta³a, aby coœ powiedzieæ, bo to spojrzenie zmrozi³o jej zapa³
dawny.

– Fio³ki, o ile pamiêtam.
– Te fio³ki s¹ heliotropem, pomieszanym z ró¿ami! – odezwa³a siê z uœmiechem i bezwied-

nie obejrza³a chusteczkê. By³a to wykwintna chusteczka jedwabna, obszyta koronkami, z mo-
nogramem na œrodku, zabra³ j¹ Lucy i zapomnia³ schowaæ g³êbiej.

– Prawda, to heliotrop! – zawo³a³, ¿ywo odbieraj¹c chusteczkê i chowaj¹c j¹ zbyt spiesz-
nie – Mateusz pomimo zakazu perfumuje mnie ci¹gle zamiast pilnowaæ, aby w pralni nie
zamieniali drobiazgów – mówi³ niedbale, ale czu³, ¿e Anka nie uwierzy³a w to niezrêczne t³u-
maczenie.

Posiedzia³ jeszcze chwilê, próbowa³ nawet szerokiej, serdecznej rozmowy, ale spotyka³ siê
ci¹gle z niedowierzaj¹cym wzrokiem dziewczyny, wiêc wsta³ do wyjœcia.

Anka wyprowadzi³a go jak zwykle na werandê, gdzie ju¿ Mateusz czeka³ z latarni¹.
– Mateusz, nie perfumujcie panu chusteczek tak silnie – powiedzia³a cicho.
– Ja ta nie perfumuje, u nas ta nijakich perfumów nie ma – odpar³ zaspanym g³osem.
Anka drgnê³a nieco, patrz¹c na zak³opotan¹ twarz Karola.
– Mo¿e pan z nami jutro pojedzie do koœcio³a?
– Jeœli bêdê móg³, to dam znaæ rano.
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Z tym siê rozstali.
Anka wolno powróci³a do mieszkania, kaza³a pogasiæ œwiat³a, wyda³a polecenia na jutro,

powiedzia³a ojcu dobranoc i znalaz³szy siê w swoim pokoju, stanê³a przy oknie i d³ugo pa-
trzy³a w ciemne przepaœcie nieba, d³ugo rozczuwa³a wszystko.

– A wreszcie, to mnie ju¿ nic nie obchodzi – szepnê³a do siebie.
Ale to by³a nieprawda, obchodzi³o j¹ to wiêcej nawet, ni¿ pragnê³a, tylko nie chcia³a pod-

daæ siê tym bolesnym, upokarzaj¹cym jej dumê spostrze¿eniom, tym brutalnym faktom, jakie
przed ni¹ stawa³y.

– Nie stanê mu pewnie na drodze do szczêœcia – powiedzia³a sobie rano po nie przespanej
nocy, zaciê³a siê w sobie i w takiej dumie, która nie pozwala³a siê skar¿yæ i p³akaæ.

Zamknê³a wszystko w sobie.
Przy œniadaniu by³a jak zwykle spokojna. S³u¿¹ca da³a znaæ, ¿e gromada robotników przy-

sz³a i koniecznie j¹ chce widzieæ.
Anka wysz³a na werandê nie wiedz¹c, o co im chodzi.
Pana Adama te¿ za ni¹ wtoczyli.
Na werandzie by³o kilku mê¿czyzn i kobiet, ubranych œwi¹tecznie, z bardzo uroczystymi

twarzami.
Na jej wejœcie wysun¹³ siê zaraz Socha, który teraz by³ furmanem u Borowieckiego, poca-

³owa³ j¹ w rêkê, schyli³ siê do nóg wedle odwiecznego zwyczaju, cofn¹³ siê nieco, chrz¹kn¹³,
obtar³ nos rêkawem surduta, obejrza³ siê na ¿onê stoj¹c¹ z boku i rzek³ mocno:

– A to myœwa siê zmówili i przyszli podziêkowaæ naszej dziedziczce kochanej za tego ch³opa-
ka, co go to po³ama³o, a u panienki siê likowa³, za te kobite, co to una wdow¹ osta³a, po tym
Michale, co go te rusztowanie zabi³o, i za te dziecioki, co osta³y, niby po tym Michale, co go rusz-
towanie zabi³o, i za te dobroœæ, jak¹ im panienka robi – wypowiedzia³ jednym tchem i obejrza³ siê
na ¿onê i na kolegów, którzy potakiwali g³owami i poruszali ustami, jakby mówi¹c z nim razem.

Odetchn¹³ i mówi³ dalej.
– My jesteœwa biedne sieroty, a panienka chocia¿ ani nam warzona, ani pieczona, a dobra

kiej matka rodzona. Naród siê zmówi³, coby za to wszystko podziêkowaæ z serca. Przez po-
daronków myœwa przyszli, ale podaronki... ale... podaronki... ca³ujta, œcierwy, panienke po
r¹czkach, ob³apta za nó¿ki! – zawo³a³, nie mog¹c dokoñczyæ mowy.

Jako¿ po tym energicznym przemówieniu otoczyli Ankê ko³em i ca³owali j¹ po rêkach,
a mniej œmieli po ³okciach.

Ankê zala³a ogromna radoœæ i rozrzewnienie, mówiæ nie mog³a ze wzruszenia, wiêc pan
Adam przemówi³ s³ów kilka od siebie i kaza³ im daæ wódki.

Na sam koniec sceny nadszed³ Karol i dowiedziawszy siê, o co im chodzi, kaza³ daæ po
raz drugi wódki i coœ w rodzaju œniadania i uœcisn¹³ bardzo serdecznie rêce robotników, ale
uœmiecha³ siê ironicznie i gdy ludzie odeszli, powiedzia³ drwi¹co:

– Wzruszaj¹ca scena. Myœla³em, ¿e to do¿ynki, brakowa³o tylko pieœni i wieñca ze zbó¿,
by³ natomiast spleciony z wdziêcznoœci i z dobrych uczynków.

– Widzê, ¿e to jest ³atwa zabawa, ironizowanie wszystkiego, bo zbyt czêsto pan siê w to
bawi – powiedzia³a spokojnie na pozór, ale w g³êbi dr¿a³a gniewem.

– Nie moja zas³uga, a... sposobnoœci tak czêstych.
– Dziêkujê panu za szczeroœæ. Wiem teraz ju¿ dobrze, ¿e wszystko, co robiê, jest œmiesz-

nym, ma³ostkowym, parafialnym i niem¹drym, ¿e to wszystko godne jest ironii, tylko ironii,
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a pan j¹ swobodnie wypowiada, bo to mnie tylko boleæ mo¿e, a pana cieszy, nieprawda¿? –
mówi³a rozdra¿niona.

– Co s³owo to oskar¿enie, i to bardzo ciê¿kie – rzek³ Karol.
– I prawda.
– Nie, zupe³na nieprawda, przywidzenie dla mnie bardzo bolesne.
– Bolesne! – zawo³a³a ironicznie.
– Panno Anno, Anka! dlaczego siê pani gniewa na mnie? Po co mamy sobie zatruwaæ ¿ycie

takimi drobiazgami, czy¿ pani na serio znajduje w moim ironizowaniu niewinnym obrazê
i krytykê siebie? Ale¿ dajê pani s³owo, ¿e nigdy, nigdy tego nie pragn¹³em i pragn¹æ nie mo-
g³em – t³umaczy³ siê gor¹co, szczerze zmartwiony i dotkniêty jej s³owami.

Anka nie s³ucha³a, wysz³a z pokoju nie spojrzawszy na niego.
Karol poszed³ do ojca na werandê i skar¿y³ siê przed nim.
– Ja jestem trup, ja ju¿ nie ¿yjê, ale ci powiem szczerze, krzywdzisz Ankê i zniechêcasz,

abyœ tego nie ¿a³owa³ póŸniej – powiedzia³ stary ze smutkiem i zacz¹³ mu robiæ delikatne
wymówki za zaniedbywanie narzeczonej i za te tysi¹ce drobiazgów w codziennym ¿yciu, któ-
rymi Ankê rani³ i obra¿a³ jej mi³oœæ w³asn¹.

– Antonina niech siê spyta panienki, czy prêdko pojedziemy do koœcio³a, bo konie ju¿ cze-
kaj¹ – powiedzia³ Karol do s³u¿¹cej i wzburzony wymówkami ojca chodzi³ po werandzie
oczekuj¹c odpowiedzi.

S³u¿¹ca przysz³a zaraz.
– Panienka posz³a do pani Trawiñskiej i powiedzia³a, ¿e dzisiaj nie pojedzie do koœcio³a.
Borowiecki rozczerwieni³ siê ze z³oœci i wybieg³.
– Pij¿e sobie piwo, jakieœ nawarzy³... – mrucza³ za nim pan Adam.
Anka rozgniewana posz³a do Niny.
Nina by³a sama, siedzia³a w naro¿nym pokoju przed ma³ymi stalugami i malowa³a paste-

lami bukiet z³otawych ró¿, rozsypanych przed ni¹ na pysznej zielonawej materii.
– Dobrze, ¿eœ przysz³a, mia³am pisaæ po ciebie.
– Sama jesteœ?
– Kazio pojecha³ do Warszawy, wróci dopiero wieczorem, malowanie mi siê ju¿ sprzy-

krzy³o, czytaæ mi siê nie chce, wiêc chcia³am ci zaproponowaæ wycieczkê za miasto, na œwie-
¿e powietrze. Bêdziesz mia³a czas?

– Ile tylko zechcesz.
– A Karol?
– Przecie¿ jestem doros³a i wolno mi ju¿ rozporz¹dzaæ sob¹ i czasem swoim.
– A! – wyrwa³o siê Ninie mimo woli, ale nie pyta³a wiêcej, bo s³u¿¹cy zameldowa³ Ku-

rowskiego, który dowiedziawszy siê, ¿e nie ma Trawiñskiego, chcia³ wyjœæ.
– Zostañ pan, zjemy razem obiad, a potem we trójkê urz¹dzimy wycieczkê za miasto, bê-

dziesz pan naszym opiekunem i pocieszycielem, dobrze?
– Na opiekuna zgoda.
– Ba, kiedy nam koniecznie potrzebny jest pocieszyciel.
– Dobrze, niechaj panie cierpi¹, a zacznê pocieszaæ, tylko uprzedzam, ¿e ³zom nie uwie-

rzê i pozwolê im p³yn¹æ swobodnie, choæby strumieniami.
– £zom pan nie wierzy?
– Przepraszam, kobiecym ³zom.
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– Zawiod³y pana jedne, a teraz zemsta na wszystkie.
– Tak, zawiod³y, a teraz zemsta! – powiedzia³ weso³o.
– Nie bêdzie pan mia³ do niej sposobnoœci, bo my nale¿ymy do kobiet, które nie p³acz¹,

nieprawda¿, Anka?
– A przynajmniej nikt ³ez ani cierpieñ naszych nigdy nie zobaczy – odpowiedzia³a cicho

Anka.
– Uwielbiam tak¹ dumê, a gdybym by³ prawodawc¹, nakazywa³bym j¹ wszystkim.
– Nikt by nie s³ucha³, bo ludzie s¹ szczêœliwsi przez to samo, ¿e mog¹ uchodziæ przed

drugimi za nieszczêœliwych.
– Du¿y paradoks, ale i du¿a prawda; cz³owiek to przede wszystkim zwierzê liryczne, jeœli

nie sentymentalne. Nowy Linneusz powinien je zaklasyfikowaæ pod rubrykê: „Gatunek ma-
zgajowatych”. Pomijaj¹c to, czy Karol tutaj bêdzie dzisiaj?

– Nie wiem, nie wiem, czy pana Borowieckiego dzisiaj widzieæ bêdê.
Kurowski bystro popatrzy³ na Ankê, ale twarz jej nic nie zdradza³a, prócz spokojnej obo-

jêtnoœci.
Przy skoñczeniu obiadu, który przeszed³ nadzwyczaj weso³o, bo i Anka rozchmurzy³a siê

nieco po usilnych staraniach Kurowskiego, przysz³a na stó³ kwestia, gdzie jechaæ?
– Byle nie do Helenowa, tam za wiele ludzi dzisiaj.
– Pojedziemy za miasto. Szkoda, ¿e nie ma Trawiñskiego, bo zaproponowa³bym pañstwu

podwieczorek u siebie. Mam przy cha³upie trochê wody i ogrodu, by³oby nam ch³odno.
– Daleko od £odzi? – spyta³a Anka.
– Boczn¹ drog¹ bêdzie z piêæ wiorst.
– Prowadzi pan podobno gospodarstwo?
– Jestem wielki pan, bo mam czterdzieœci morgów ornego gruntu, ale... ale gospodarstwo

prowadzê tylko w fabryce, bo rolnego nie znam i nie cierpiê.
– Pan Karol opowiada³ mi na wiosnê, ¿e pana zasta³ przy w³asnorêcznej siejbie jêczmie-

nia, a nie w laboratorium, wiêc?
– Wiêc... Karol ¿artowa³ tylko, upewniam pani¹, ¿e ¿artowa³ – powiedzia³ prêdko, bo siê

ukrywa³ ze swoimi zami³owaniami gospodarczymi, które pogardliwie wobec ludzi nazywa³
parobczymi.

– Poka¿ê paniom, jak siê w £odzi bawi¹ w niedzielê szerokie masy – mówi³ wsadzaj¹c je
do powozu i kaza³ jechaæ da lasku Milscha.

Miasto by³o jak wymar³e, sklepy pozamykane, okna poprzys³aniane, szynki ciche, ulice
puste, zalane rozdrganym powietrzem i oœlepiaj¹cymi blaskami s³oñca, które pra¿y³o niemi-
³osiernie.

Drzewa na trotuarach sta³y bez ruchu, z omdla³ymi liœciami, bezsilne wobec potêgi ognia
lej¹cego siê z bia³awego nieba, które niby ciê¿ka we³niana opona obtula³o miasto tak szczel-
nie, ¿e ani jeden przewiew wiatru nie przedar³ siê z pól i nie och³adza³ rozpra¿onych bruków,
trotuarów i murów.

– Lubi pani ciep³o – zauwa¿y³, bo Anka przys³ania³a parasolk¹ twarz tylko, ods³aniaj¹c
ramiona i plecy na s³oñce.

– Ale tylko s³oneczne.
– Tamci siê sma¿¹ jak na patelni – wskaza³ ruchem brody na niskie domy, przed którymi

w w¹skim jeszcze pasku cieniów rozk³ada³y siê ca³e rodziny, zupe³nie roznegli¿owane.
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– Dziwne, ale ja zupe³nie nie czujê tego upa³u, jaki widzê – odezwa³a siê Nina.
Nikt jej nie odpowiedzia³, bo Kurowski bardzo pilnie obserwowa³ Ankê. Jego orzechowe

wielkie oczy, podobne do oczów tygrysa, œlizga³y siê po jej twarzy badawczo.
Anka nie zauwa¿y³a tego, rozmyœla³a o Karolu i t³umi³a w sobie cichy ¿al, który j¹ poczu³

nurtowaæ; ¿al, ¿e mo¿e Ÿle zrobi³a sprawiaj¹c mu przykroœæ.
– Czy tutaj zostaniemy? – zapyta³a Nina, gdy powóz zatrzyma³ siê przed restauracyjnym

ogródkiem, z którego p³ynê³a ogromna wrzawa g³osów i muzyki wojskowej.
– Przejdziemy tylko do lasu.
Przepychali siê przez zat³oczony ogródek, pe³en wrzawy i ha³asów.
Kilkaset drzew i drzewek o liœciach po¿ó³k³ych i spieczonych rzuca³o mizerny cieñ na

wydeptane trawniki i na piaszczyste dró¿ki i alejki, dymi¹ce tumanami kurzu, który rozw³ó-
czy³ siê po ogródku i opada³ na drzewa i na setki bia³ych sto³ów, i na t³umy przy nich rozsia-
d³e, rozkoszuj¹ce siê piwem, jakie zabrudzeni garsoni roznosili ustawicznie.

Wojskowa orkiestra na estradzie gra³a sentymentalnego walca, a w g³ównym budynku re-
stauracyjnym, otoczonym werandami, tañczono z zapa³em pomimo tropikalnego gor¹ca; tan-
cerze byli bez surdutów, a niektórzy i bez kamizelek, ale tym siarczyœciej bili obcasami
w pod³ogê i mocno pokrzykiwali.

Pomagali im z zapa³em liczni widzowie, cisn¹cy siê do drzwi i okien pootwieranych, przez
które podawano zmêczonym piwo, a wielu niecierpliwszych tañczy³o na werandzie i na traw-
nikach, w ob³okach kurzawy i przy akompaniamencie strza³ów w strzelnicy i g³uchym, war-
cz¹cym turkocie wyrzucanych w krêgielni kul i g³osów tr¹bek dziecinnych, brzêcz¹cych po
ca³ym ogrodzie.

Na ma³ej sadzawce, o martwej, zaropia³ej wodzie ko³ysa³o siê kilka ³ódek; kilka tkliwych
par sma¿y³o siê na s³oñcu i pracuj¹c wios³ami, œpiewa³o bardzo czu³ymi g³osami niemieck¹
piosenkê o gaju, piwie i mi³oœci.

– WyjdŸmy, ju¿ nie mogê wytrzymaæ – szepnê³a Nina wstaj¹c od stolika, przy którym siedli.
– Ma pani ju¿ dosyæ ludowej zabawy i demokratycznego otoczenia? – pyta³ ironicznie

Kurowski p³ac¹c za piwo, którego nie dotknêli.
– Mam tylko dosyæ kurzu i brzydoty. ChodŸmy do lasu, mo¿e tam bêdzie œwie¿sze powie-

trze – szepta³a przys³aniaj¹c usta, bo kurz podnosi³ siê coraz gêstszy.
Ale i w lesie nie by³o œwie¿ego powietrza.
– Wiêc to jest las? – zawo³a³a Anka przystaj¹c ze zdumienia pod drzewami.
– Tak siê to w £odzi nazywa.
Zapuœcili siê w g³¹b.
Las sta³ cichy i jakby obumar³y, tysi¹ce czarnych smutnych pni rozbiega³o siê we wszyst-

kie strony, po¿ó³k³e, suchotnicze ga³êzie obwisa³y z bezw³adnoœci¹ konania i tak przys³ania³y
œwiat³o, ¿e by³o mroczno i smutnie: drzewa sta³y bez ruchu, a jeœli chwilami powia³ po nich
wiatr, to trzês³y siê jak w febrze i g³ucho, ¿a³oœnie szumia³y, a potem znowu sta³y martwe,
czarne, smutne, jakby g³êboko zamyœlone i pochyla³y siê nad strug¹ odp³ywów fabrycznych,
która kolorow¹ wst¹¿k¹ wi³a siê wskroœ czarnych pni i mroków, rozsiewa³a dusz¹ce straszne
wyziewy i tworzy³a w wielu miejscach grz¹skie, zaropia³e bagienka, rozs¹cza³a siê w organi-
zmy potê¿ne drzew, które niby palcami olbrzymów chwyci³y siê korzeniami ziemi i ssa³y
z niej z wolna œmieræ i zatratê.

Ale wœród tych drzew konaj¹cych rozk³ada³y siê gwarne obozowiska ludzkie.
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Katarynki i setki harmonijek gra³y w ró¿nych miejscach lasu, samowary dymi³y, dzieci jak
kolorowe motyle biega³y w mroku posêpnym, tañczono w wielu miejscach, wrzawa sk³êbio-
nych g³osów ludzkich i muzyki hucza³a g³ucho.

– Smutna zabawa – zauwa¿y³a Anka. – Czemu z nich tak ma³o siê bawi istotnie, czemu
wszyscy nie krzycz¹, nie œpiewaj¹, nie pij¹ pe³n¹ piersi¹ swobody, wypoczynku, ¿ycia?

– Czemu? bo nie umiej¹ i nie maj¹ si³. Odpoczywaj¹ po wczoraj; nie zapomnieli go jesz-
cze, a ju¿ smutek jutra mroczy im dusze – mówi³a Nina wskazuj¹c ca³e rodziny roz³o¿one
pod drzewami, które siedzia³y apatyczne, zmêczone i jakby ze zdumieniem rozgl¹daj¹c siê
po lesie i po tych, którzy tañczyli i œmiali siê.

– ChodŸmy za las, chcê chocia¿ kawa³ek po³a – zawo³a³a Anka.
Poszli, ale i tam d³ugo nie byli, bo Anka nie znalaz³a pola, jakiego szuka³a, zobaczy³a na-

tomiast wielkie, puste ju¿ ziemie, na których wznosi³y siê cegielnie i czerwone kominy ja-
kichœ fabryk, piêtrowe domy i kilku cyklistów, ci¹gn¹cych swoje maszyny po wysypanej
mia³em wêglowym drodze.

Wrócili rych³o do miasta, Anka spiesznie posz³a do domu s¹dz¹c, ¿e zastanie Karola; nie
by³ nawet na obiedzie.

Pan Adam spa³ w swoim wózku w ogrodzie pod drzewami, cisza pe³na dziwnej nudy owie-
wa³a dom ca³y, na pustej werandzie æwierka³y i goni³y siê wróble, wcale nie zestraszone wej-
œciem Anki, która, obszed³szy ogród, zajrzawszy do wszystkich pokoi, nie wiedzia³a, co robiæ
ze sob¹.

Wziê³a jak¹œ ksi¹¿kê i siad³a na werandzie, ale czytaæ nie mog³a; patrzy³a bezmyœlnie
w bia³e chmury, jakie od wschodu zaczê³y nadci¹gaæ, i s³ucha³a godzinek, które w kuchni pe³-
nym g³osem œpiewa³a s³u¿¹ca. To jej tak ¿ywo przypomnia³o wieœ i takim roztêsknieniem g³u-
chym i bolesnym przepe³ni³o serce, ¿e rozp³aka³a siê, sama nie wiedz¹c dlaczego.

Czu³a siê dziwnie samotn¹, opuszczon¹ i jakby gdzieœ z dala poza ca³ym œwiatem...
Pan Adam zacz¹³ nawo³ywaæ, wiêc posz³a i przywioz³a go na werandê.
– Karola nie by³o?
– Nie wiem, przysz³am niedawno.
Milczeli d³ugo, unikaj¹c spotkania siê oczami, a¿ w koñcu pan Adam rzek³ nieœmia³o:
– A mo¿e byœmy razem odmówili nieszpory, co?
– Dobrze, o dobrze! – zawo³a³a radoœnie i zaraz przynios³a ksi¹¿kê do nabo¿eñstwa.
– Bo... widzisz... przypomni to nam Kurów... – szepn¹³, zdj¹³ kapelusz, prze¿egna³ siê

i zacz¹³ powtarzaæ za ni¹, g³osem pe³nym wiary i uczucia, ³aciñskie s³owa hymnów.
Cisza przedwieczorna zrobi³a siê jakaœ g³êbsza i rozpoœciera³a siê razem ze zmrokiem, któ-

ry ju¿ rozsnuwa³ swoje pajêcze posnowy na niskie domy i ogrody, tylko cynkowe dachy i szy-
by pali³y siê jaskrawymi blaskami zachodu, a dymy id¹cych i w niedzielê fabryk podobne by³y
do ró¿owych pierœcieni, które nieskoñczonym, spiralnym ³añcuchem bi³y prosto w niebo.

Anka czyta³a do samego zmroku, jej czysty g³os o g³êbokich akcentach lirycznych rozle-
wa³ siê koliskami po werandzie, porusza³ lekko obwis³e liœcie wina i chwia³ delikatnymi
kwiatami powojów i groszków pn¹cych siê po balustradzie, a potem, gdy skoñczy³a, uklêk³a
przy starym i dawnym kurowskim obyczajem zaœpiewa³a st³umionym nieco g³osem:

Wszystkie nasze dzienne sprawy...
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Pan Adam wtórowa³ swoim basem, a s³u¿¹ca z kuchni dyszkantem.
Daleko, jakby o tysi¹ce mil, miasto zaczê³o huczeæ powracaj¹c¹ fal¹ spacerowiczów, tur-

kotami doro¿ek, g³uchym ³oskotem fabryk i p³aczliwymi g³osami katarynek po szynkach.
Podano wkrótce herbatê, ale Karol nie przyszed³.
Anka czeka³a na niego coraz niecierpliwiej, ba po tej modlitwie uspokoi³a siê bardzo i po-

stanowi³a opowiedzieæ mu wszystkie swoje udrêczenia i w¹tpliwoœci.
Mia³a nawet postanowienie przeprosiæ go za swoje wyjœcie dzisiejsze, byle siê ju¿ raz

skoñczy³y te ci¹g³e nieporozumienia.
Karol jednak nie nadchodzi³, przysz³a natomiast Wysocka, jakaœ bardzo tajemnicza i suro-

wa, d³ugo opowiada³a o synu i o mê¿czyznach w ogólnoœci, d³ugo dzierzga³a jakieœ t³o, na
którym chcia³a uwypukliæ tym lepiej sprawê, z jak¹ przysz³a.

Anka s³ucha³a jej ze wzrastaj¹cym niepokojem, a¿ w koñcu powiedzia³a:
– Dlaczego ciocia nie powie otwarcie, po co te pó³s³ówka i ko³owania.
– Dobrze, wolê nawet otwarcie, bo mi niezrêcznie i nie umiem inaczej. ChodŸmy do two-

jego pokoju. Zamknij dobrze drzwi! – zawo³a³a, gdy siê ju¿ tam znalaz³y.
– S³ucham cioci – szepnê³a siadaj¹c w niskim foteliku przy stole, na którym pali³a siê lam-

pa w z³otawej os³onie.
– Ot, moje dziecko, przysz³am ciê zapytaæ, jako twoja krewna, czy wiesz, co mówi¹ w £o-

dzi o tobie i o Karolu?
– Nie myœla³am nawet, ¿e mówiæ mog¹ – odpowiedzia³a cicho, podnosz¹c oczy.
– I nie domyœlasz siê?
– Zupe³nie, nie mam pojêcia nawet, co by mogli mówiæ – odpowiedzia³a tak spokojnie, ¿e

Wysocka zatrzyma³a w sobie jakieœ s³owa, przesz³a siê kilka razy po pokoju, popatrzy³a na
ni¹ i zawo³a³a przyciszonym g³osem:

– Mówi¹, ¿e... ¿e Karol chêtnie o¿eni³by siê z Mad¹ Müllerówn¹, gdyby... gdyby...
– Gdybym ja mu nie sta³a na przeszkodzie – podchwyci³a mocno.
– Wiêc wiesz?
– Nie, ciocia mi to powiedzia³a przecie¿ w tej chwili – szepnê³a ciszej i zamilk³a.
Przechyli³a g³owê w ty³, na wysok¹ porêcz fotelu, i patrzy³a przed siebie têpym, przyga-

szonym wzrokiem; wiadomoœæ nie wstrz¹snê³a ni¹ do g³êbi i od razu, a rozlewa³a siê po jej
sercu gor¹cymi koliskami; prze¿uwa³a j¹ jeszcze spokojnie, tylko jakieœ bolesne dr¿enie prze-
biega³o po niej, ale go t³umi³a ca³¹ si³¹ woli.

– Moja Anko, nie gniewaj siê na mnie za z³¹ wieœæ, która najprawdopodobniej jest tylko
z³oœliw¹ plotk¹. Musia³am ci j¹ powiedzieæ... Rozmów siê z Karolem otwarcie, bo takie plot-
ki potrafi¹ najmocniejsz¹ mi³oœæ zabiæ i... i... Pobierzcie siê jak najprêdzej, to tym najlepiej
zamknie siê usta niechêtnym, przestan¹ siê wami zajmowaæ. I nie gniewaj siê na mnie, moim
obowi¹zkiem by³o ciê uprzedziæ.

– Jestem cioci bardzo wdziêczna, bardzo...
Ujê³a jej rêkê i przycisnê³a do ust.
– I nie martw siê, to nic, tylko plotki. Karol ma wielu nieprzyjació³, du¿o kobiet liczy³o na

niego, du¿o siê w nim kocha³o, wiêc nic dziwnego, ¿e siê mszcz¹ teraz, a zreszt¹ ludzie ni-
gdy znosiæ nie mog¹ spokojnie cudzego szczêœcia. Dobranoc.

– Dobranoc cioci.
Anka odprowadzi³a Wysock¹ do drzwi.
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– A jeœli chcesz, to ja sama powiem o tym Karolowi.
– Nie, dziêkujê, ja muszê mu powiedzieæ o tym. Mo¿e ciocia siê zatrzyma, wezmê tylko

okrycie i pójdê z cioci¹ do Trawiñskiej.
Wysz³y w milczeniu, bo chocia¿ Wysocka usi³owa³a zawi¹zaæ rozmowê, Anka prawie nie

s³ysza³a jej s³ów i nie odpowiada³a, zatopiona w coraz ¿ywszym odczuwaniu tej wieœci nie-
spodziewanej.

¯eby dostaæ siê do domu Trawiñskich, by³o najkrócej przejœæ przez ogród i fabrykê Boro-
wieckiego, ale ¿e fabryka z powodu niedzieli by³a zamkniêta, wiêc trzeba by³o iœæ ulic¹, obok
pa³acu i domu Müllerów.

Okna domu Müllerów by³y otwarte i oœwietlone, a ¿e by³y s³abo przys³oniête i tu¿ nad tro-
tuarem, wiêc z ulicy doskonale by³o widaæ wnêtrze.

Anka przechodzi³a ko³o nich nie patrz¹c, ale Wysocka spojrza³a i zatrzyma³a siê chwilê,
poci¹gaj¹c za rêkê dziewczynê.

W saloniku siedzia³a ca³a rodzina Müllerów z Karolem w poœrodku.
Mada, przechylona do niego opowiada³a coœ ze œmiechem i radoœci¹, a czego Karol s³u-

cha³ z wielkim skupieniem.
Anka, spostrzeg³szy tê scenê, cofnê³a siê i nie powiedziawszy ani s³owa Wysockiej, po-

wróci³a do domu.
Nie rozpacza³a ani p³aka³a, bo czu³a siê tylko obra¿on¹ œmiertelnie, dotkniêt¹ w swej mi-

³oœci w³asnej.
Na drugi dzieñ po obiedzie Karol zacz¹³ siê usprawiedliwiaæ przed ni¹, dlaczego nie by³

wieczorem, ale mu przerwa³a zimno i dosyæ wynioœle:
– Dlaczego pan siê usi³uje usprawiedliwiaæ, robi pan to, co jest przyjemniejszym, by³o

panu milej u Müllerów, wiêc tam pan przepêdzi³ wieczór.
– Zaczynam pani nie rozumieæ – zawo³a³ dotkniêty.
– Nie wiem, czy siê pan stara³ o to kiedykolwiek.
– Dlaczego pani mówi w taki sposób do mnie?
– Czy pragnie pan, abym nie mówi³a zupe³nie?
– To raczej pani zmusza mnie do tego.
– O tak, zmuszam pana, oczekuj¹c ca³e dnie nieraz na jedno s³owo, oczekuj¹c na pró¿no...

– powiedzia³a Anka z gorycz¹, ale po¿a³owa³a zaraz tych s³ów, które siê jej bezwiednie wy-
dar³y, bo Karol siedzia³ nieporuszony i z³y.

Zniechêcenie i nuda wyziera³y z jego oczów i s³ów, nie potrafi³ siê ju¿ maskowaæ nawet,
podniós³ siê i bior¹c kapelusz powiedzia³ zimno:

– Jadê do Kurowa, mo¿e pani ma jaki interes?
– Mam kilka nawet.
– Mogê je za³atwiæ.
– Dziêkujê, za³atwiê sama, bo i tak z ojcem za dni kilka tam pojedziemy.
Uk³oni³ siê i wyszed³, ale powróci³ ju¿ z ogrodu, tkniêty mocno potrzeb¹ zgody i jakby

w poczuciu win swoich wzglêdem niej pope³nionych; zasta³ j¹ tak, jak opuœci³.
Anka siedzia³a wpatrzona w okno, podnios³a na niego pytaj¹ce spojrzenie.
– Panno Anko, dlaczego siê pani gniewa na mnie? Czemu nie jesteœ pani szczer¹ ze mn¹

jak dawniej, jak w Kurowie? Co siê z pani¹ dzieje? Jeœli pani¹ zmartwi³em, jeœli zrobi³em
jak¹kolwiek przykroœæ, to przepraszam ca³ym sercem...
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Mówi³ cichym, pe³nym uczucia g³osem, a porwany w³asnymi akcentami szczeroœci, szep-
ta³ dalej z serdecznoœci¹:

– Ja mam tyle k³opotów, tyle zmartwieñ ci¹g³ych, ¿e byæ mo¿e nieraz urazi³em pani¹ swoj¹
szorstkoœci¹, ale powinna pani wiedzieæ przecie¿, ¿e to mog³o siê staæ tylko mimo woli, nie
pos¹dzisz mnie przecie¿, ¿e móg³bym œwiadomie ciê udrêczaæ, Anka, proszê ciê, przemów
i przebacz mi. Czy ju¿ tak ma³o ciê obchodzê, co?

Pochyli³ siê nad ni¹ i zajrza³ w jej oczy, które œpiesznie przymknê³a, bo by³y pe³ne ³ez. Ten
g³os serdeczny, cichy przenika³ j¹ ciep³em, otwiera³ wszystkie rany, budzi³ wszystkie prze-
milk³e skargi i wszystkie pragnienia kochania, przepe³nia³ jej oczy ³zami, a duszê tak¹
dziwn¹, tak¹ wielk¹ ¿a³oœci¹ – a nie mog³a siê odezwaæ, nie mog³a, bo czu³a, ¿e razem z tym
s³owem rzuci mu siê w ramiona, ¿e wybuchnie p³aczem, wiêc nic nie powiedzia³a, siedzia³a
sztywno, mocuj¹c siê z dum¹ w³asn¹, zabraniaj¹c¹ pokazywania, co czu³a w tej chwili, i z
szalonym pragnieniem mi³oœci i wiary w niego.

Borowiecki, nie doczekawszy siê odpowiedzi i g³êboko tym zmartwiony, wyszed³.
Anka d³ugo ¿a³owa³a tej chwili straconej dla odzyskania szczêœcia i d³ugo p³aka³a po niej.
P³ynê³y potem dnie i tygodnie w zgodzie i pozornym spokoju.
Witali siê, ¿egnali z jednakow¹ uprzejmoœci¹, rozmawiali nieraz nawet poufnie, ale bez

dawnej serdecznoœci, bez dawnej wiary w siebie i bez dawnej troski o siebie.
Anka usi³owa³a byæ inn¹, dawn¹, dobr¹ i kochaj¹c¹ narzeczon¹, ale z przera¿eniem spo-

strzeg³a, ¿e ju¿ tak¹ byæ nie mog³a i ¿e mi³oœæ do Karola jakby umiera³a w niej.
Ostrze¿enie Wysockiej mia³a ci¹gle w pamiêci i potwierdza³y go ró¿nymi czasy wyrzeczo-

ne s³owa Karola, które teraz dopiero niza³a na niæ uœwiadomienia i rozpatrywa³a uwa¿nie.
A przy tym i inni ludzie nie ¿a³owali jej pó³s³ówkowych ostrze¿eñ. Czasem siê z tym wy-

rywa³ Maks, a najczêœciej Moryc, z wielk¹ przyjemnoœci¹ i bardzo delikatnie przys³oniête
opowiada³ szczegó³y o Karolu i jego zamys³ach i potrzebach.

Dawniej zupe³nie nie zwraca³a uwagi na to, ale teraz nauczy³a siê wy³awiaæ prawdê z tych
pó³s³ówek, prawdê tak gorzk¹ dla siebie, tak rani¹c¹ jej dumê, ¿e gdyby nie wzgl¹d na pana
Adama, by³aby natychmiast wyjecha³a z £odzi.

A czasami znowu wzbiera³ w jej sercu wielki, st³umiony krzyk tej mi³oœci umieraj¹cej,
krzyk serca, które jeszcze pomimo wszystko kocha³o i z losem swoim zgodziæ siê nie mog³o.

Na zewn¹trz pomiêdzy nimi nic jeszcze nie zasz³o, ale oddalali siê od siebie coraz bar-
dziej.

Borowiecki, zajêty wykoñczaniem fabryki, ma³o móg³ poœwiêcaæ i czasu, i uwagi narze-
czonej, czu³ tylko bezwiednie, ¿e Anka jest coraz smutniejsza i ¿e porusza siê jakby w ob³o-
ku ch³odu i obojêtnoœci.

Postanowi³ tê sprawê ostatecznie rozstrzygn¹æ po skoñczeniu fabryki, a tymczasem, po-
niewa¿ by³o mu Ÿle w domu, bywa³ bardzo czêsto u Müllerów i czêœciej ni¿ dawniej widywa³
siê z Lucy.
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XXXII

„Z dniem 1 paŸdziernika puszczona zosta³a w ruch Manufaktura wyrobów bawe³nianych
pod firm¹ K. Borowiecki i S-ka. Zobowi¹zania podpisywaæ bêdzie K. Borowiecki lub p. p.
M. Welt.”

Borowiecki odczyta³ pó³g³osem okólnik handlowy i zwróci³ siê z nim do Jaskólskiego.
– Trzeba zaraz wys³aæ go do pism, a jutro do ró¿nych firm, pan Moryc dostarczy adresów.
Wyszed³ na wielki dziedziniec fabryczny, jeszcze zastawiony rumowiskami i rozmaitymi

czêœciami maszyn, bo chocia¿ urzêdownie fabryka by³a ju¿ skoñczona, ale faktycznie sz³a
tylko przêdzalnia, a resztê oddzia³ów wykoñczano gwa³townie.

Karol nie chcia³ i nie móg³ ju¿ z ró¿nych powodów czekaæ zupe³nego wykoñczenia, wiêc
puœci³ tylko przêdzalniê, i na dzisiaj w³aœnie naznaczy³ dzieñ poœwiêcenia fabryki i puszcze-
nia w ruch maszyn.

Chodzi³ dziwnie zgor¹czkowany i niespokojny, w przêdzalni d³ugo przygl¹da³ siê próbnej
robocie, prowadzonej przez Maksa, który, spocony z wysi³ku, ochryp³y od krzyku, zmêczony
i brudny, biega³ po sali, sam zatrzymywa³ maszyny, poprawia³ je i puszcza³ znowu, troskli-
wym okiem przygl¹daj¹c siê warcz¹cym wrzecionom i wyci¹gniêtym na próbê niciom.

– Maks, zostaw wszystko, bo siê ju¿ zbieraj¹ w domu.
– Ksi¹dz Szymon przyjecha³?
– Przyjecha³ z Zaj¹czkowskim i ju¿ siê dopytywa³ o ciebie.
– Za godzinê tam przyjdê.
Karol z pewn¹ przyjemnoœci¹ przypatrywa³ siê zielonym girlandom z jedliny, jakimi ro-

botnicy pod wodz¹ starego Jaskólskiego ubierali g³ównie drzwi i okna.
Druga partia robotników uprz¹ta³a przejœcia w dziedziñcu i ustawia³a d³ugie sto³y, obite

perkalem, w magazynie, który nie by³ jeszcze zupe³nie skoñczonym; sto³y by³y dla robotni-
ków i pracuj¹cych przy budowie, którym miano wyprawiæ coœ w rodzaju œniadania.

W domu zaœ z poœpiechem szykowano wystawne przyjêcie dla kolegów, przyjació³ i zna-
jomych fabrykantów, zaproszonych na dzisiejsz¹ uroczystoœæ.

Karol w³óczy³ siê po salach i dziedziñcu z dziwnym uczuciem niemocy i jakby ¿alu, ¿e to
ju¿ skoñczone, ¿e to ju¿ trzeba zaczynaæ now¹, jeszcze ciê¿sz¹ pracê; przygl¹da³ siê murom
i maszynom z uczuciem wielkiej ¿yczliwoœci i jakby g³êbokiego powinowactwa.

Tyle miesiêcy czasu, tyle wysi³ków mózgu i nerwów, nie dospanych nocy im poœwiêci³,
tak ros³y i rozwija³y siê w jego oczach, si³¹ jego woli, moc¹ jego w³asnych si³ i krwi, ¿e do-
brze to czu³ teraz, i¿ wielka czêœæ jego istoty zamkniêta jest w tych czerwonych murach,
uwiêziona w tych dziwacznych, poskrêcanych jak potwory maszynach, które na pod³ogach
le¿a³y jeszcze nieruchome, ciche, ale gotowe do ruchu na jego skinienie, martwe niby, a pe³-
ne utajonego skupionego ¿ycia.
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Nie zwraca³ uwagi na Dawida Halperna, który, chocia¿ chory i nieproszony, przywlók³ siê,
¿yczy³ mu szczêœcia i radosnym wzrokiem obejmowa³ now¹ fabrykê, ogl¹da³ sale, intereso-
wa³ siê wszystkim i powtarza³ Maksowi:

– Ja siê cieszê, ja siê bardzo cieszê, panie Baum, bo jak postawiliœcie fabrykê – to £odzi
znowu przyros³o.

– Nie zawracaj pan g³owy! – mrukn¹³ Maks. Dawid Halpern siê nie obrazi³, poszed³ dalej
ogl¹daæ, a póŸniej, podczas ceremonii poœwiêcenia, sta³ z boku z odkryt¹ g³ow¹ i z zachwy-
tem przygl¹da³ siê fabrykantom i ci¿bie ludzkiej, i nowemu warsztatowi pieniêdzy.

– Czego szukasz? – zapyta³ Moryc Karola, wchodz¹c za nim do pustej sali.
– Niczego, patrzê tylko – odpar³ melancholijnie.
– Czy to przyjêcie dla robotników nie mog³oby siê odbyæ skromniej?
– To znaczy, nie daæ im nic, bo i tak jest dosyæ skromne.
– A kosztuje czterysta rubli, ju¿ mi podali rachunki.
– Odbijemy to jakoœ na nich. Nie sprzeczaj siê chocia¿ dzisiaj. Patrz, to jednak nasze daw-

ne marzenie sta³o siê – szepn¹³ wskazuj¹c fabrykê.
– Ale czy d³ugo trwaæ bêdzie? – odpowiedzia³ Moryc, uœmiechaj¹c siê jakoœ dziwnie.
– Rêczê ci, ¿e dopóki ja ¿yjê, trwaæ bêdzie – zawo³a³ z moc¹.
– Mówisz jak poeta, a nie jak fabrykant. Kto mo¿e zarêczyæ, ¿e za tydzieñ nie bêdzie to

tylko kupa gruzów! Kto wie, czy za rok sam nie bêdziesz chcia³ siê jej pozbyæ. Fabryka taki
dobry towar jak i perkal i tak samo siê sprzedaje, jeœli na niej dobrze zarobiæ mo¿na.

– Móg³byœ odœwie¿yæ swoje teorie, bo mi ju¿ bardzo spowszednia³y – odpowiedzia³ mu
Karol i poszli razem do domu, gdzie ju¿ kilkanaœcie osób, zebranych na uroczystoœæ, siedzia-
³o na werandzie.

Jako¿ wkrótce ukaza³ siê ksi¹dz Szymon w kom¿y i wszyscy ruszyli za nim.
Chwila by³a bardzo uroczysta, t³umy robotników, z odkrytymi g³owami, œwi¹tecznie ubra-

nych, zape³nia³y dziedziniec i sale fabryczne.
Ksi¹dz szed³ z oddzia³u do oddzia³u, odmawia³ modlitwy i pokrapia³ mury, maszyny i lu-

dzi wod¹ œwiêcon¹.
W przêdzalni, gdzie przy ka¿dej maszynie stali ludzie i wszystkie transmisje, ko³a i pasy

by³y napiête si³¹, po poœwiêceniu Borowiecki da³ znak i wszystkie maszyny ruszy³y zgodnym
rytmem, a po kilkuset obrotach stanê³y; bo robotnicy poszli na œniadanie do magazynu.

Fabryka by³a puszczona w ruch.
Ca³e towarzystwo powróci³o do domu i zasiad³o do œniadania.
Pierwszy toast za pomyœlnoœæ i rozwój fabryki wniós³ Knoll, który w d³ugiej mowie bar-

dzo ¿yczliwie wspomina³ prace Borowieckiego w firmie Bucholc i S-ka; drugi toast za to
samo, z dodatkiem zdrowia dla dzielnych spólników i przyjació³, podniós³ Grosglik i w koñ-
cu uca³owa³ Karola, a jeszcze serdeczniej Moryca.

A gdy Zaj¹czkowski wniós³ toast „Kochajmy siê”, przyjêty dosyæ ch³odno, powsta³ Karcz-
marek, który z pocz¹tku siedzia³ cicho, onieœmielony obecnoœci¹ milionerów i tym niezwy-
czajnym dla siebie zebraniem, ale teraz, po tylu toastach uczciwie spe³nionych, nabra³
animuszu i swady – nala³ pe³n¹ szklankê koniaku, tr¹ci³ siê z Myszkowskim i Polakami
i mocnym, ale ochrypniêtym g³osem zawo³a³:

– Rzeknê swoje! ¯eby siê ludzie kocha³y, w to nie wierzê – bo wszyscy bierzemy z jednej
miski, a ka¿den chce dla siebie najwiêcej. Pies z wilkiem siê kochaj¹, ale ino wtedy, kiedy do
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spó³ki cielaka sporz¹dzaj¹ abo i barana. Jak komu potrza abo i na rêkê, to niech se ta wszyst-
kich kocha, ale nam nie potrza, ¿ebyœmy siê kochali, ino ¿ebyœmy siê nie dali... Czy rozu-
mem... czy kalkulacj¹... czy piêœci¹ na ten przyk³ad, a nie dajmy siê... Moc mamy i rozum
ty¿... to chcia³em rzec i tym przepijam do pana Borowieckiego!...

Przepi³ i chcia³ mówiæ dalej, ale zag³uszy³y go brawa, bite umyœlnie, bo Niemcy i ¯ydzi
poczêli siê krzywiæ, wiêc przesta³ i pi³ dalej z Myszkowskim.

Potem ju¿ sz³y toasty bez koñca i gwar siê podniós³ ogromny, bo wszyscy naraz mówiæ
zaczêli.

Karol tylko by³ milcz¹cy i co chwila wychodzi³ do robotników ucztuj¹cych w magazynie,
bo tam gospodarzy³a Anka, otoczona rojem ca³uj¹cych j¹ po rêkach robotników, a ¿e i tam
wznoszono zdrowie Karola, wiêc musia³ przyjœæ i wypiæ z nimi i podziêkowaæ, ale wycho-
dz¹c zabra³ ze sob¹ Ankê, tak by³ nadzwyczajnie wesó³ i zadowolony, ¿e wzi¹³ j¹ za rêkê
i wskazuj¹c fabrykê zawo³a³ radoœnie:

– To moja fabryka! Mam j¹ i nie wypuszczê.
– I mnie to raduje niewymownie – odpowiedzia³a cicho.
– Nie tyle jednak co mnie, nie tyle – mówi³ z wyrzutem.
– Jak¿e, pañskie szczêœcie jest moim szczêœciem – powiedzia³a i odesz³a, bo Nina Tra-

wiñska wo³a³a j¹ do altany w ogrodzie.
– Gniewa siê jeszcze, muszê siê ni¹ trochê zaj¹æ na nowo – myœla³ wchodz¹c na werandê,

gdzie wystawiono sto³y z jadalni, bo tam by³o zbyt ciasno i duszno.
Gospodarzy³ bardzo uroczyœcie Moryc i zajmowa³ siê wszystkim, odchodz¹c co chwilê

z Grosglikiem na jakieœ tajemnicze szepty.
Maks Baum tylko nie bra³ prawie udzia³u w ogólnej weso³oœci, siedzia³ przy swoim ojcu,

który zaproszenie przyj¹³ i przyszed³, ale straszy³ wszystkich swoj¹ ponur¹, wyschniêt¹ twarz¹,
jakby pokryt¹ pleœni¹ grobu, nie rozmawia³ z nikim, czasem pi³, przygl¹da³ siê zebranym, a za-
pytany odpowiada³ zupe³nie przytomnie i patrzy³ na nowe, czerwone kominy fabryki.

W ma³ym pokoiku od ulicy siedzia³ ksi¹dz Szymon, Zaj¹czkowski, pan Adam, a na czwar-
tego Kurowski; grali w preferansa i k³ócili siê wszyscy z dawn¹ przyjemnoœci¹; wszyscy
prócz Kurowskiego, który zawsze po rozdaniu kart znika³ dyskretnie, odszukiwa³ Ankê, za-
mienia³ z ni¹ kilka s³ów i powraca³, kpi¹c po drodze z pijanego Kesslera, ale gra³ Ÿle, ci¹gle
siê myli³, psu³ grê innym, za co s³uchaæ musia³ wymówek pana Adama i krzyków Zaj¹czkow-
skiego, tylko ksi¹dz Szymon œmia³ siê z zadowolenia, bi³ cybuchem po sutannie i wo³a³:

– Dobrze, dobrze, moje dzieci¹teczko kochane. A toœ jegomoœæ, dobrodzieju mój kocha-
ny, zada³ takiego bobu Zaj¹czkowi, ¿e popamiêta. Ha, ha, ha! po³o¿yæ siê bez trzech, to na to
ju¿ trzeba siê nazywaæ Barankowskim, a nie Zaj¹czkowskim, ha, ha, ha!

– To moja wina? – krzykn¹³ szlachcic, wal¹c w stó³ piêœci¹ – jak mi, panie dobrodzieju,
ka¿¹ graæ z fuszerami, którzy kart nie umiej¹ trzymaæ w rêku! Siedem trefli, rêka!

Przelicytowali siê i grali ju¿ cicho, tylko pan Adam dawnym zwyczajem, poniewa¿ mu
karta sz³a dobrze, bi³ nog¹ w stopieñ fotelu i przyœpiewywa³ pó³g³osem:

Posz³y panny na rydze, na rydze, na rydze, tam!

Ksi¹dz Szymon od czasu do czasu poci¹ga³ wygas³y cybuch i wo³a³:
– Jasiek, a daj no, smyku, ogieñka!
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Jaœka nie by³o, tylko Mateusz sta³ gotowy na skinienie, bo go specjalnie do us³ug ksiêdza
zarezerwowa³a Anka.

Kurowski w milczeniu i z uœmiechem przyjmowa³ wymyœlania Zaj¹czkowskiego, bo mu
bardzo zabawnym wydawa³ siê ten szlachecki prze¿ytek.

– Mo¿e panom potrzeba wina albo piwa? – odezwa³a siê Anka wchodz¹c.
– Niczego, moje dzieci¹tko kochane, niczego. Ale wiesz, Anula, Zaj¹czek po³o¿y³ siê bez

trzech – wo³a³ ksi¹dz Szymon zaczynaj¹c siê œmiaæ.
– Jak Pana Boga kocham, ale to nawet nie przystoi ksiêdzu cieszyæ siê z nieszczêœcia bliŸ-

nich, to siê mo¿e skoñczyæ tak, jak siê skoñczy³o w Sandomierskiem u Kiniorskich, by³o to...
– Dobrodzieju mój kochany, nic nam do tego, gdzie by³o, a ty pilnuj gry i dawaj do kolo-

ru, atucika ostatniego, a nie mydlij nam oczu.
– Komu to ja mydlê oczy! – wrzasn¹³ strasznie Zaj¹czkowski.
Zawi¹za³a siê znowu k³ótnia, a¿ ca³y dom i ogród zape³ni³ siê potê¿nym g³osem Zaj¹cz-

kowskiego, ¿e zebrani na werandzie z niepokojem zwrócili oczy na Borowieckiego.
– Panie Wysocki, mo¿e mnie doktór zast¹pi! – zawo³a³ Kurowski do przechodz¹cego przez

s¹siedni pokój, odda³ mu karty i wyszed³ za Ank¹, która spacerowa³a po ogrodzie z Nin¹,
przy³¹czy³ siê do nich i poszli do ma³ej altanki, opiêtej winem o czerwonych ju¿ liœciach i ob-
sadzonej rzêdami dokwitaj¹cych astrów i lewkonii.

– Cudowny dzieñ – zauwa¿y³ siadaj¹c wprost Anki.
– Chyba dlatego taki piêkny, ¿e ju¿ ostatni dzieñ jesieni.
Milczeli d³ugo, oddychaj¹c tym dziwnie s³odkim, pieszczotliwym powietrzem, przesyco-

nym ostatnimi zapachami umieraj¹cych kwiatów i liœci wiêdn¹cych.
S³oñce bladawe rozsypywa³o na ogród z³ocisty py³, który przes³ania³ lekko kontury wszyst-

kiego i oprawia³ barwy gasn¹cego ogrodu w przecudny i przesubtelny ton wyblak³ego z³ota.
Po trawnikach skrzy³y siê pajêcze siatki i migota³y opalami, a w powietrzu cichym i cie-

p³ym lecia³y, niby pasma szklane, d³ugie nici pajêczyn, czepia³y siê ¿ó³tych liœci akacji stoj¹-
cych pod murem, przedziera³y siê o pó³nagie ju¿, trzepocz¹ce resztkami czerwonych liœci
czereœnie albo uczepione pni chwia³y siê d³ugo, a¿ je cichy wiatr uniós³, i lecia³y wysoko, ku
dachom miasta i ku tej zbitej masie kominów, które zdawa³y siê ko³ysaæ nad morzem domów.

– Na wsi taki dzieñ jest tysi¹c razy piêkniejszy – szepnê³a Anka.
– O, z pewnoœci¹. Ale pomijaj¹c to, przepraszam z góry za uwagê, jak¹ zrobiê, dzisiejsza

uroczystoœæ niezbyt raduje pani¹, panno Anno.
– Przeciwnie, raduje mnie bardzo, jak mnie raduje zawsze niewymownie ka¿de ludzkie

pragnienie spe³nione.
– Stawia pani sprawê zbyt ogólnie, w to zreszt¹ wierzê, tylko nie widzê, aby dzisiejszy

dzieñ by³ dla pani radosnym.
– Có¿ zrobiê, ¿e pan tego nie widzi, a jednak cieszê siê nim naprawdê.
– DŸwiêk pani g³osu mówi co innego!
– Czy¿ jest mo¿ebnym, aby by³ w niezgodzie z tym, co ja czujê?
– A jednak jest w tej chwili, bo ka¿e siê domyœlaæ pani obojêtnoœci – powiedzia³ œmia³o

Kurowski.
– •le pan s³ucha i jeszcze gorsze wnioski pan wyci¹ga.
– Byæ mo¿e, jeœli pani chce tego.
– Niech no pan Ance nie sugestionuje rzeczy, o których nie myœla³a.
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– Mo¿emy o czymœ nie myœleæ, ale pomimo to to coœ w nas byæ mo¿e, choæby jeszcze pod
lini¹ œwiadomoœci. Widzê, ¿e mia³em s³usznoœæ.

– Najmniejszej. Potwierdza pan tylko samego siebie – zawo³a³a Nina.
– Prawda, ¿e my miewamy s³usznoœæ tylko wtedy, jeœli panie racz¹ nam j¹ przyznaæ.
– Zawsze przyznajecie j¹ sobie sami, nie pytaj¹c nas o zdanie.
– Czasami pytamy...
Uœmiechn¹³ siê.
– ¯eby stwierdziæ tylko lepiej jeszcze w³asn¹ racjê.
– Nie, ¿eby siê okazaæ uprzejmiejszymi, ni¿ jesteœmy.
– Kessler do nas idzie.
– To ja odchodzê, bo mam ochotê tego Niemca po¿reæ.
– I zastawia nas pan bez opieki przed jego nudzeniem – zawo³a³a Anka.
– On jest dziwnie piêkny, t¹ jak¹œ jesienn¹ piêknoœci¹, ostatni¹ – zauwa¿y³a Nina patrz¹c

za odchodz¹cym.
– Kurowski, chodŸ do nas, napijemy siê – wo³a³ z werandy Myszkowski, siedz¹cy za sto-

³em w otoczeniu ca³ej baterii butelek.
– Dobrze, napijmy siê raz jeszcze za rozwój i pomyœlnoœæ przemys³u – zawo³a³ Kurowski,

bior¹c kieliszek i zwracaj¹c siê do Maksa, siedz¹cego przy balustradzie i rozmawiaj¹cego
z Karczmarkiem.

– Nie pijê za tak¹ pomyœlnoœæ. Niech przemys³ zdechnie, a z nim wszyscy jego pacho³ko-
wie – zawo³a³ Myszkowski, ju¿ dobrze pijany.

– Nie bredŸ, dzisiaj œwiêto prawdziwej pracy, pracy wytrwa³ej i celowej.
– Cicho, Kurowski, œwiêto, prawdziwa praca, praca wytrwa³a i celowa? Szeœæ s³ów, a sto

g³upstw. Cicho, Kurowski, boœ i ty sparszywia³ pomiêdzy tymi parobkami, ¿yjesz i pracujesz
jak bydlê i zbierasz grosze. Pijê na twoje upamiêtanie.

– B¹dŸ zdrów, Myszkowski, przyjdŸ do mnie w sobotê, to pogadamy. Wychodzê ju¿.
– Dobrze, tylko siê napij ze mn¹. Karol piæ nie chce. Maks piæ nie mo¿e, Kessler woli

szczerzyæ zêby do kobiet. Trawiñski ma ju¿ dosyæ, szlachcice graj¹ w karty, i có¿ ja, biedna
sierota, pocznê, przecie¿ z Morycem ani z fabrykantami piæ nie bêdê.

Kurowski zatrzyma³ siê jeszcze i pi³ z nim, a przygl¹da³ siê Kesslerowi, który chodzi³ z pa-
niami, be³kota³ coœ niewyraŸnie, porusza³ szczêkami i w œwietle s³oñca podobnym by³ jesz-
cze bardziej do rudego nietoperza.

Towarzystwo szybko siê zmniejsza³o, pozostawali tylko najbli¿si i Müller, który wci¹¿
trzyma³ Borowieckiego przy sobie i rozmawia³ z nim bardzo serdecznie, a Murray, który zja-
wi³ siê ju¿ na koñcu przyjêcia, przysiad³ do Maksa i grupy kolegów i zdumionym, oczarowa-
nym wzrokiem patrzy³ na kobiety, które z powodu przedwieczornego ch³odu powróci³y
z ogrodu i siedzia³y otoczone mê¿czyznami na werandzie.

– Jak¿e wasze sprawy, ¿enicie siê? – zapyta³ go po cichu Maks.
Anglik nic nie odpowiedzia³, a¿ dopiero nasyciwszy swoj¹ duszê wiecznie g³odn¹ wido-

kiem kobiet, rzek³ cicho:
– Ja bym siê zaraz o¿eni³.
– Z któr¹?
– Wszystko jedno, jeœli nie mo¿na z dwoma.
– Za póŸno wybraliœcie siê, bo jedna jest ¿on¹, a druga ni¹ bêdzie wkrótce.
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– Zawsze za póŸno, zawsze za póŸno! – szepn¹³ z gorycz¹ i dr¿¹cymi rêkami obci¹ga³ sur-
dut z garbu, a potem przysun¹³ siê do Myszkowskiego i pi³ z nim, jakby z rozpaczy.

Wszed³ stary Jaskólski i odnalaz³szy Karola szepn¹³ mu do ucha, ¿e ktoœ czeka na niego
w kantorze i chce siê koniecznie z nim widzieæ jak najprêdzej.

– Kto? nie znasz pan?
– Nie znam go, ale zdaje mi siê, ¿e to pan Zuker... – j¹ka³ szlachcic.
– Zuker, Zuker! – powtórzy³ jakoœ trwo¿nie i dziwnym uczuciem zabi³o mu serce. – Zaraz

przyjdê, niech zaczeka chwilê.
Poszed³ do pokoju ojca i wzi¹³ rewolwer do kieszeni.
– Zuker! chce siê widzieæ ze mn¹? Czego on chce? A mo¿e?...
Ba³ siê dokoñczyæ myœli...
Powlók³ niespokojnie oczami po zebranych i wymkn¹³ siê cicho.
Zuker siedzia³ w kantorze, pod oknem, opar³ siê na lasce i patrzy³ w ziemiê, a gdy Boro-

wiecki wszed³, nie przyj¹³ podanej mu rêki, nie rzek³ zwyk³ych s³ów przywitania, tylko pa-
trzy³ d³ugo rozpalonymi oczami w jego twarz.

Karola ow³adn¹³ niepokój, czu³ siê jakby z³apanym w potrzask, ten wzrok pali³, miesza³
i budzi³ w nim strach. Mia³ szalon¹ ochotê uciec, ale zapanowa³ nad sob¹, zapanowa³ nawet
nad dr¿eniem serca, zamkn¹³ okno, bo wrzawa pij¹cych robotników by³a zbyt blisk¹, pod-
sun¹³ mu krzes³o i rzek³ wolno:

– Bardzo... mi przyjemnie widzieæ pana u siebie... ¿a³ujê tylko, ¿e nie bêdê móg³ poœwiê-
ciæ mu tyle czasu, ile bym chcia³, bo jak pan wie, dzisiaj u mnie œwiêto otwarcia fabryki.

Usiad³ ciê¿ko, czuj¹c, ¿e w tej chwili nie potrafi³by powiedzieæ ju¿ ani jednego s³owa wiê-
cej, te frazesy wyp³ynê³y same.

Zuker wyj¹³ z kieszeni pomiêty list i rzuci³ na biurko.
– Niech pan przeczyta – powiedzia³ g³ucho i patrzy³ w niego z uporem.
By³a to szorstka i ordynarna w formie denuncjacja stosunku Borowieckiego do Lucy.
Borowiecki d³ugo czyta³, chcia³ zyskaæ na czasie – bo czytaj¹c musia³ zu¿ywaæ ca³¹ si³ê

woli, aby siê nie zdradziæ; aby zachowaæ obojêtn¹, zimn¹ twarz pod ognistym œledczym spoj-
rzeniem Zukera, które mu przewierca³o wnêtrznoœci.

List przeczyta³ i zwróci³ nie wiedz¹c, co mówiæ.
Zapanowa³a znowu d³uga chwila mêcz¹cej ciszy. Zuker patrzy³, zeœrodkowywa³ wszystkie w³a-

dze w tym drapie¿nym, chciwym spojrzeniu, pragn¹³ wyrwaæ tajemnicê z szarych Ÿrenic Karola,
który co chwila przys³ania³ powiekami oczy i bezwiednie porusza³ ró¿ne przedmioty na biurku,
ale czu³, ¿e jeszcze chwil kilka takiej nieopowiedzianej mêki, niepewnoœci, a zdradzi siê.

Ale Zuker podniós³ siê z krzes³a i cicho zapyta³:
– Co ja mam myœleæ o tym, panie Borowiecki?
– To pañska sprawa – rzek³ niepewnie, bo przysz³o mu na myœl, ¿e mo¿e Lucy wyzna³a

wszystko.
Nogi zaczê³y dr¿eæ pod nim, poczu³ miliony drobnych uk³uæ po g³owie i skroniach.
– Ja to mam mieæ za odpowiedŸ pañsk¹?
– No, có¿ pan chcesz, abym odpowiada³ na tak¹ pod³¹ potwarz.
– Co ja mam z tym zrobiæ, co ja mam o tym myœleæ?
– Poszukaæ autora listu; wsadziæ go do wiêzienia za fa³sz i nikomu o tym nie mówiæ ani

s³owa. Mogê panu pomóc w poszukiwaniach, bo przecie¿ i mnie ta sprawa zahacza.
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Odzyskiwa³ spokój i równowagê, by³ pewnym ju¿, ¿e Lucy nic nie powiedzia³a, wiêc pod-
nosi³ g³owê wy¿ej i œmia³o, bezczelnie patrzy³ na Zukera, który zrobi³ kilka bezcelowych kro-
ków, usiad³, opar³ g³owê o œcianê i oddycha³ d³ugo, a¿ zacz¹³ mówiæ z trudem.

– Panie Borowiecki, ja jestem taki sam cz³owiek, ja tak samo czujê i tak samo mam swój
kawa³ek honoru. Ja teraz przychodzê do pana i na wszystko, na wielkiego Pana Boga zakli-
nam pana, pytam: czy prawdê mówi ten list? Czy to wszystko jest prawda?

– Nieprawda! – odpar³ mocno i stanowczo Borowiecki.
– Ja jestem ¯yd, prosty ¯yd, przecie¿ ja pana nie zastrzelê, nie wyzwê na pojedynek, co ja

panu mogê zrobiæ? Nic nie mogê zrobiæ! Ja jestem prosty cz³owiek, ja moj¹ ¿onê kocham
bardzo, pracujê, jak mogê, ¿eby jej nic nie brakowa³o, ja j¹ trzymam jak królowê. Pan wie, ja
j¹ za w³asne pieni¹dze kaza³em wykszta³ciæ, ona jest dla mnie wszystkim, a tu mnie list przy-
sy³aj¹, ¿e ona jest pañsk¹ kochank¹! Ja myœla³em, ¿e siê ca³y œwiat zawali³ na moj¹ g³owê...
Ona ma mieæ za parê miesiêcy dziecko, pan wie, co to jest dziecko? Ja cztery lata czekam na
to, cztery lata! A tu teraz takie wiadomoœci! Co ja teraz wiem? czyje to dziecko? Pan mi po-
wiesz prawdê, pan mi musisz powiedzieæ prawdê! – krzykn¹³ nagle, zrywaj¹c siê z miejsca,
i rzuci³ siê ku Borowieckiemu jak ob³¹kany, z zaciœniêtymi piêœciami.

– Powiedzia³em panu, ¿e list jest pod³ym fa³szem – odpar³ spokojnie Karol.
Zuker sta³ chwilê z wyci¹gniêtymi rêkami i opad³ ciê¿ko na krzes³o.
– Wy lubicie siê bawiæ z cudzymi ¿onami, was nic nie obchodzi, co siê stanie z t¹ kobiet¹,

nic was nie obchodzi ani wstyd, ani hañba ca³ej rodziny, wy jesteœcie... was Pan Bóg ciê¿ko
pokarze... – szepta³ z trudem, urywanie, g³os mu siê trz¹s³, ³ama³, rwa³, przepaja³ ³zami, a¿
w koñcu i ³zy zaczê³y z wolna wyciekaæ z zaczerwienionych oczów i padaæ na twarz sin¹, na
brodê, jak pe³ne ziarna goryczy nieopowiedzianej.

Mówi³ jeszcze d³ugo i coraz spokojniej, bo zachowanie siê Borowieckiego, jego twarz,
jego szczere spojrzenia i wielkie wspó³czucie, jakie w nim dojrza³, wlewa³o w niego wiarê,
¿e to wszystko istotnie jest k³amstwem.

Borowiecki podpar³ rêk¹ g³owê i s³ucha³, i trzyma³ jego oczy w swoim spojrzeniu, a jed-
noczeœnie nieznacznymi ruchami kreœli³ o³ówkiem na kartce papieru, le¿¹cej w wysuniêtej
nieco szufladzie biurka, s³owa:

„Nie zdradŸ siê, zaprzecz wszystkiemu, on jest u mnie, podejrzewa, kartkê spal. Wieczo-
rem tam, gdzie ostatni raz.”

Zd¹¿y³ papier wsun¹æ w kopertê i wtedy podszed³ do telefonu, który ³¹czy³ fabrykê
z mieszkaniem.

– Niech Mateusz przyniesie wina i wody sodowej do kantoru. Kaza³em przynieœæ wina,
bo widzê, ¿e pan bardzo zmêczony i zdenerwowany. Proszê mi wierzyæ, ¿e bardzo wspó³czu-
jê z panem. No, ale skoro to nieprawda, to nie ma siê pan czym martwiæ wiêcej.

Zuker drgn¹³, bo w jego g³osie i twarzy coœ by³o w tej chwili fa³szywego, ale nie móg³ pa-
trzeæ d³u¿ej, bo wszed³ Mateusz z winem, które zaraz Karol nala³ w szklankê i poda³ Zukerowi.

– Niech siê pan napije, wzmocni pana trochê. Mateusz! – zawo³a³ przez okno i wybieg³ za nim,
a spotkawszy, wsun¹³ mu list w rêkê i zapowiedzia³, ¿eby natychmiast z nim bieg³, nie zdradzi³
siê od kogo, osobiœcie odda³ i równie¿ natychmiast powróci³, jeœli mo¿na, z odpowiedzi¹.

Sta³o siê to tak szybko, ¿e Zuker niczego nie podejrzewa³, pi³ wino, a Karol spacerowa³
po kantorze i szeroko zacz¹³ mówiæ o fabryce swojej; chcia³ go przetrzymaæ do powrotu
Mateusza.



366

Ale Zuker s³ucha³, nie s³ysz¹c nic, bo po d³u¿szym milczeniu znowu zapyta³:
– Panie Borowiecki, ja pana zaklinam na wszystkie œwiêtoœci pañskie, czy to jest prawda,

czy nie, co tu napisane w tym liœcie?
– Ale¿, panie, mówi³em, ¿e nieprawda, dajê panu s³owo, ¿e ani cienia prawdy.
– Przysiêgnij pan. Jak pan przysiêgnie, to bêdzie prawda. Przysiêga wielka rzecz, ale tu

chodzi o ¿ycie moje, mojej ¿ony, dziecka i ¿ycie pana. Ja panu mówiê prawdê – i o ¿ycie
pana. Pan przysiêgnie na ten obrazek, to jest obrazek Matki Boskiej, ja wiem, co to jest wiel-
ka œwiêtoœæ u Polaków. Pan mi przysiêgnij, ¿e to jest nieprawda! – zawo³a³ mocno, wyci¹ga-
j¹c rêce do obrazka, który Anka kaza³a zawiesiæ nad drzwiami kantoru.

– Dajê panu przecie¿ s³owo. Ja pañsk¹ ¿onê widzia³em zaledwie kilka razy w ¿yciu, a na-
wet nie wiem, czy ona mnie zna.

– Przysiêgnij pan! – powtórzy³ tak mocno, z takim naciskiem, ¿e Karol zadr¿a³.
Zuker by³ siny, trz¹s³ siê ca³y i schrypniêtym, dzikim g³osem wci¹¿ powtarza³ to we-

zwanie.
– A wiêc dobrze, przysiêgam panu na ten obrazek œwiêty, ¿e nie mam i nie mia³em ¿ad-

nych stosunków z ¿on¹ pañsk¹, ¿e list jest oszczerstwem od pocz¹tku do koñca – powiedzia³
uroczyœcie, podnosz¹c rêkê do góry.

G³os mu zadr¿a³ takim akcentem prawdy, bo chcia³ b¹dŸ co b¹dŸ ocaliæ Lucy, ¿e Zuker
list rzuci³ na ziemiê i podepta³.

– Wierzê panu. Pan mi ocali³ ¿ycie... Ja panu wierzê teraz jak samemu sobie, jak Lucy...
Niech pan liczy na mnie, ja siê mogê przydaæ na co... Ja panu tego nigdy nie zapomnê – wo³a³
uradowany, upojony szczêœciem.

Mateusz wszed³ zziajany i odda³ list, w którym by³y tylko te s³owa:
„Bêdê. Kocham ciê... kocham ciê...”
– Ja muszê ju¿ iœæ, muszê prêdko iœæ do ¿ony, ona nic nie wie, ale zrobi³em jej wielk¹

przykroœæ. Jestem teraz bardzo zdrów, bardzo mi dobrze, taki jestem dobry, ¿e ja panu coœ
powiem na ucho, pod sekretem, niech siê pan pilnuje Moryca i Grosglika, oni chc¹ pana zjeœæ.
Do widzenia, kochany panie Borowiecki.

– Dziêkujê panu za wiadomoœæ, ale niewiele jej rozumiem.
– Nie mogê wiêcej powiedzieæ. B¹dŸ pan zdrów, niech bêdzie zdrów pañski ojciec, pañ-

ska narzeczona, pañskie dzieci.
– Dziêkujê, dziêkujê. A jeœli jeszcze kto napisze do pana podobnie, to mnie pan zawia-

dom. Zostaw pan list, muszê zacz¹æ poszukiwania autora.
– Ja tego ³ajdaka wsadzê do krymina³u, on pójdzie na sto lat na Sybir. Kochany pan Boro-

wiecki, ja bêdê pañskim przyjacielem do œmierci!
Rzuci³ mu siê na szyjê, wyca³owa³ go serdecznie i wybieg³ zupe³nie szczêœliwy.
– Moryc i Grosglik! Chc¹ mnie zjeœæ! Wa¿na wiadomoœæ! – myœla³ i d³ugo o tym rozmy-

œla³ póŸniej tak silnie, ¿e zapomnia³ o liœcie anonimowym, o przysiêdze i ca³ej scenie z Zu-
kerem, która go jednak ogromnie zdenerwowa³a.

W domu prócz czwórki graj¹cej i Trawiñskich nie zasta³ nikogo, a ¿e ju¿ zmrok zapada³,
siad³ w doro¿kê, kaza³ podnieœæ budê i pojecha³ na umówione miejsce oczekiwaæ Lucy.

Po przesz³o godzinnym oczekiwaniu, które go zdenerwowa³o do reszty, Lucy ukaza³a siê
na trotuarze, wychyli³ siê nieco, zobaczy³a go i wsiad³a, rzucaj¹c mu siê na szyjê i zasypuj¹c
poca³unkami.
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– Co to by³o, Karl?
Opowiedzia³ jej wszystko.
– Nie wiedzia³am, dlaczego przyszed³ taki uradowany, przyniós³ mi ten garnitur szafirów,

w który musia³am siê zaraz ubraæ. Jedziemy dzisiaj do teatru, on chce koniecznie.
– Widzisz z tego, ¿e musimy na pewien czas przestaæ siê widywaæ, dla uœpienia wszelkich

podejrzeñ – mówi³ przygarniaj¹c j¹ do siebie.
– On mi powiedzia³, ¿e zawiezie mnie do krewnych, do Berlina, na ca³y ten czas... wiesz...
Przytuli³a siê do niego jak dziecko.
– To bardzo dobrze, nie bêdzie nawet pozorów.
– Ale ty bêdziesz przyje¿d¿a³ do mnie? Karl, ja bym umar³a, na pewno bym umar³a, gdy-

byœ nie przyjecha³. Przyjedziesz? – prosi³a gor¹co.
– Przyjadê, Lucy.
– Kochasz mnie jeszcze?
– Czy tego nie czujesz?
– Nie gniewaj siê, ale... tyœ teraz taki inny, taki jakiœ nie mój, taki... zimny...
– Czy myœlisz, ¿e takie wielkie wczucie trwaæ mo¿e ca³e ¿ycie?
– Tak, bo ja kocham ciê coraz silniej – odpowiedzia³a szczerze.
– To dobrze, Lucy, dobrze, ale widzisz, trzeba siê zastanowiæ nad naszym po³o¿eniem, nie

mo¿e ono trwaæ ci¹gle.
– Karl, Karl! – wykrzyknê³a, odsuwaj¹c siê od niego, jakby pchniêta no¿em.
– Ciszej mów, po co doro¿karz ma s³yszeæ! I nie przera¿aj siê tym, co powiem. Ja ciê ko-

cham, ale my siê nie mo¿emy widywaæ tak czêsto, sama to rozumiesz, nie mogê nara¿aæ two-
jego spokoju, nie mogê ciê nara¿aæ na zemstê mê¿a, musimy byæ rozs¹dni.

– Karl, ja rzucê wszystko i pójdê za tob¹, nie wrócê do domu, ju¿ nie mogê d³u¿ej siê tak
mêczyæ strasznie, nie mogê, zabierz mnie, Karl! – szepta³a namiêtnie, okrêcaj¹c go sob¹,
pokrywaj¹c mu twarz poca³unkami. Tak bardzo go kocha³a, ¿e istotnie, gdyby zechcia³, zdep-
ta³aby wszystko i posz³a za nim.

Trwo¿y³a go ta wielka, dzika mi³oœæ, mia³ ochotê od razu i stanowczo powiedzieæ, ¿e ma ju¿
tego dosyæ, ale ¿al mu siê jej zrobi³o, bo doskonale odczuwa³, ¿e dla niej poza t¹ mi³oœci¹ ju¿ nic
nie istnieje, a przy tym obawia³ siê jakiegoœ jej wybuchu, który móg³by go skompromitowaæ.

Uspokaja³ j¹, ale nie móg³ zatrzeæ ³atwo wra¿enia, jakie zrobi³y pierwsze jego s³owa.
– Kiedy odje¿d¿asz?
– Pojutrze, on mnie odwozi. PrzyjedŸ, Karl, przyjedŸ... Musisz byæ i potem... aby zoba-

czyæ to nasze dziecko... – szepta³a mu do ucha. – Karl – zawo³a³a nagle – poca³uj mnie jak
dawniej. Mocno.. mocniej!...

Gdy j¹ poca³owa³, odsunê³a siê w k¹t doro¿ki i p³akaæ zaczê³a spazmatycznie, i narzekaæ,
¿e jej nie kocha.

Uspokaja³ i zapewnia³, ale nic nie pomog³o, dosta³a histerycznego ataku, a¿ musia³ zatrzy-
maæ doro¿kê i biec do apteki po lekarstwo.

Z trudem siê uspokoi³a.
– Nie gniewaj siê na mnie, ale mi tak ¿al, tak ¿al... bo zdaje mi siê, ¿e ja ciê ju¿ nigdy nie

zobaczê, Karl – mówi³a przez ³zy i nim zdo³a³ przeszkodziæ, zsunê³a siê z siedzenia, uklêk³a
przed nim, objê³a jego kolana i naj¿ywszymi, wyrywanymi z serca wyrazami, pe³nymi mi³o-
œci i rozpaczy, ¿ebra³a, aby j¹ kocha³, ¿eby j¹ nie skazywa³ na samotnoœæ i na cierpienia.
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Tak siê czu³a nieszczêœliw¹ tym odjazdem i myœl¹, ¿e mo¿e go nigdy ju¿ nie zobaczy, i¿
traci³a przytomnoœæ.

Rzuci³a mu siê na piersi, obejmowa³a sob¹, ca³owa³a, oblewa³a ³zami i pomimo ¿e on,
poruszony jej cierpieniem, mówi³ namiêtnymi s³owami mi³oœci, ten srogi strach, strach kona-
j¹cych przytomnie, trz¹s³ i rozrywa³ jej serce bolesnym spazmem.

A potem zmêczona, wyczerpana p³aczem i boleœci¹, po³o¿y³a mu g³owê na piersiach i trzy-
maj¹c go za rêce, milcza³a d³ugo, tylko ³zy sznurami pere³ cicho sp³ywa³y po jej twarzy, a ³ka-
nie od czasu do czasu rozrywa³o jej piersi.

Rozstali siê wreszcie, musia³ przyrzec tylko, ¿e choæby z daleka bêdzie przy jej odjeŸdzie
do Berlina i ¿e co tydzieñ napisze.

Borowiecki czu³ siê winnym, ale i zupe³nie bezradnym wobec jej po³o¿enia.
Jecha³ do domu zmêczony œmiertelnie, smutny, przesycony jej boleœci¹, pe³n¹ ³ez, rozdr-

gany akcentami jej s³ów, rozbola³y równie¿.
– Niech pioruny zatrzasn¹ romanse z cudzymi ¿onami! – zakl¹³, wchodz¹c do domu.
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Fabryka sz³a, a raczej tylko jeden oddzia³, przêdzalnia, któr¹ zajmowa³ siê Maks tak gorli-
wie, ¿e po ca³ych dniach nie wychodzi³ z niej, bo jak zwykle na pocz¹tku czêsto siê psu³y
maszyny, wiêc siê zamieni³ w œlusarza, mechanika, robotnika i dyrektora, który wszêdzie by³
i wszystko sam prawie robi³, ale pierwsze partie przêdzy ju¿ gotowej do sprzeda¿y, upako-
wane, opatrzone ich firm¹, sprawi³y mu tak¹ radoœæ, ¿e czu³ siê zupe³nie zap³aconym za swo-
je trudy.

Borowiecki zajmowa³ siê wykoñczaniem pozosta³ych oddzia³ów równie¿ gorliwie i go-
r¹czkowo, bo chcia³ je puœciæ w ruch jeszcze przed zim¹.

Moryc zaœ zajmowa³ siê ca³¹ stron¹ handlow¹ fabryki i czêœci¹ administracji.
Pracowa³ równie¿ z zapa³em, bo myœla³, ¿e pracuje dla siebie, i coraz mocniejszymi noga-

mi stawa³ na w³asnoœæ fabryki, która wci¹¿ potrzebowa³a pieniêdzy, a Karol nie mia³ gotów-
ki, wiêc Moryc i osobiœcie, i przez podstawionych ludzi, a najczêœciej przez Stacha Wilczka,
dostarcza³ pieniêdzy na wyp³aty i wydatki bie¿¹ce; po cichu i równie¿ przez drugich wyku-
pywa³ weksle i zobowi¹zania Borowieckiego.

I spostrzeg³ teraz, ¿e istotnie Grosglik mia³ racjê przewiduj¹c, i¿ po otwarciu fabryki Bo-
rowieckiego Polacy podnios¹ g³owê.

Jako¿ ju¿ mówiono w £odzi o kilku planach na fabryki, przez Polaków zamierzone, a co
gorsza, ¿e prasa tr¹bi³a o tym g³oœno, a przez ni¹ budzi³ siê pewien opozycyjny ruch wœród
pewnych warstw odbiorców, którym da³y siê ju¿ we znaki tandetne fabrykaty ¿ydowskie.

Wielu agentów, maj¹cych do czynienia z domami pierwszorzêdnymi, o klienteli bogatej
i wykwintnej, zaczê³o siê informowaæ o rodzaju wyrobów fabryki Borowiecki i S-ka.

Ale to by³y obawy nieuzasadnione, zdradzi³ siê z nimi mimo woli Moryc przed Karolem,
który rozeœmia³ siê weso³o i powiedzia³:

– Przesada i raz jeszcze przesada. Pomyœl tylko, czy nasza fabryka mo¿e zrobiæ komu kon-
kurencjê? Tam, gdzie Bucholc robi rocznie sto milionów metrów, gdzie Szaja Mendelsohn
prawie tyle¿ puszcza na rynek, có¿ moich kilkanaœcie mo¿e zawa¿yæ? Komu mo¿e popsuæ
interesy? A tym bardziej jeszcze, ¿e chcê robiæ gatunki nie wyrabiane u nas, a sprowadzane
z zagranicy. Gdyby sz³o dobrze, gdyby by³y pieni¹dze i mo¿na by prêdko rozszerzaæ fabrykê,
a wtedy to, byæ mo¿e, zrobi³oby siê konkurencjê tandeciarzom, o czym zreszt¹ marzê bardzo
czêsto i do czego dojœæ muszê.

Moryc odszed³ nic nie mówi¹c.
Karol ju¿ i tak zwraca³ na niego baczniejsz¹ uwagê po ostrze¿eniu Zukera i widzia³

z obaw¹, ¿e Moryc za bardzo stara siê o pieni¹dze i za wiele ich w³o¿y³ do interesu i przez to
stawa³ siê coraz pewniejszym, coraz czêœciej przeciwstawia³ swoj¹ wolê i swoje zapatrywa-
nia na prowadzenie interesu woli Borowieckiego.
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Stawa³ siê czêsto nieznoœnym, aroganckim, brutalnym, ale Borowiecki musia³ zaciskaæ
zêby i milczeæ, bo czu³ siê bezsilnym wobec zale¿noœci od niego.

– Pieniêdzy! pieniêdzy! – wo³a³ wtedy w duszy, a patrz¹c na swoj¹ fabryczkê porównywa³
j¹ z kolosami obok stoj¹cych fabryk Müllera i wtedy chwyta³a go ostra, dokuczliwa zazdroœæ
i z³oœæ na samego siebie.

Nie pamiêta³, ¿e Müllerowskie gmachy ros³y przez lat trzydzieœci, ¿e pawilon wznosi³ siê
po pawilonie , ¿e lata ca³e sk³ada³y siê na te potê¿ne, hucz¹ce prac¹ mury; nie, on pragn¹³
mieæ od razu podobn¹ fabrykê.

Przy tym obliczy³, ¿e gdyby mu nawet sz³o najlepiej, to jeszcze nie bêdzie mia³ czystego
dochodu tyle, ile bra³ pensji u Bucholca.

To go wstydzi³o wobec samego siebie.
Chcia³ stan¹æ prêdko i mocno, chcia³ obracaæ milionami, czuæ siê otoczonym setkami

maszyn, tysi¹cami robotników, szalonym ruchem, powodzi¹ milionów, hukiem i si³¹ wielkie-
go przemys³u, do którego siê przyzwyczai³ u Bucholca, a tu, u siebie, mia³ fabryczkê, gdzie
wszystkie oddzia³y mia³y 300 ludzi!

Zamiast bujaæ – musia³ pe³zaæ!
Upokarza³a go ta w³asna ma³oœæ, jego szeroka natura dusi³a siê w atmosferze drobnych

produkcyj, targów o kopiejki, wstrêtnych, bo groszowych oszczêdnoœci.
Bola³a go wprost ta koniecznoœæ szukania tañszych smarów, tañszych farb, tañszych wêgli

i tañszych robotników i ta ci¹g³a, nieustanna troska o pieni¹dze.
– Zejdziemy do tandety, jak tak pójdzie dalej – powiedzia³ raz do Moryca.
– Ale i do wiêkszych zarobków.
Up³ynê³o znowu kilka tygodni pracowitych i gor¹czkowych dla niego.
Fabryka sz³a, ale dopóki by³a tylko sama przêdza, tê sprzedawali, bo po zimowym krachu

bawe³nianym i przy wzmo¿onym ruchu jesiennym bawe³na by³a bardzo droga i poszukiwa-
na, sprzedawali wiêc prawie natychmiast po wyprodukowaniu, ale teraz, gdy i inne oddzia³y
by³y w ruchu, trzeba by³o robiæ, sk³adaæ i czekaæ z towarem sezonu sprzeda¿nego, który za-
czyna³ siê dopiero w po³owie zimy, a tymczasem wci¹¿ by³o potrzeba nak³adów nowych i nie-
ustannych, a kredyt siê nie rozszerza³, przeciwnie, znikn¹³ prawie zupe³nie.

Zmowa, jak¹ zainicjowa³ Grosglik, dzia³a³a solidarnie i ciasn¹ obrêcz¹ dusi³a fabrykê pod-
rywaniem zaufania, odmow¹ kredytów i szkodliwymi plotkami o bliskim bankructwie firmy.

Borowiecki niecierpliwi³ siê tym coraz bardziej i coraz czêœciej spogl¹da³ na starego
Müllera i rozmyœla³, czyby nie za¿¹daæ tyle razy ofiarowywanej pomocy.

Ale siê powstrzymywa³ jeszcze, nie tyle ze wzglêdu na Ankê, bo wiedzia³ ju¿ dobrze, pod
jakimi warunkami Müller da³by pieniêdzy, ale przez dumê, przez zaciêtoœæ, która w nim ro-
s³a w miarê napotykanych przeszkód.

W chwilach bardzo szczerych rozmyœlañ nad sob¹ i po³o¿eniem swoim drwi³ ze swoich
g³upich przes¹dów, przeklina³ prawie romantycznoœæ, jak nazywa³ skrupu³y, które go po-
wstrzymywa³y jeszcze od zerwania z Ank¹ i o¿enienia siê z Mad¹, ale im ulega³.

Mo¿e nawet dlatego, ¿e Ankê widywa³ codziennie, ¿e zaczyna³ rozumieæ jej stan, ¿e to nie
by³a ta dawna, weso³a, szczera, ufaj¹ca dziewczyna, ale jakaœ ju¿ zupe³nie inna kobieta, pe³-
na smutku i cichej rezygnacji.

¯al mu jej by³o.
A Anka?
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Anka by³a cieniem samej siebie. Pomizernia³a, uœmiech znikn¹³ z jej twarzy i ust¹pi³ miej-
sca g³êbokiemu, jak siê jej wydawa³o nieuleczalnemu, smutkowi.

Przesiadywa³a ca³e dnie przy panu Adamie, który jakoœ w pierwszych dniach listopada
dosta³ ataku paralitycznego; ledwie go uratowano, ale le¿a³ bezw³adny, zaledwie mog¹c po-
ruszaæ rêkami i mówiæ coœ niecoœ.

Musia³a siê nim zajmowaæ i znosiæ wszystkie jego dziecinne nieraz kaprysy. Czytywa³a
mu ksi¹¿ki i musia³a wymyœlaæ ró¿ne rozrywki, bo nudzi³ siê, przyzwyczajony pomimo ka-
lectwa do ¿ycia ruchliwego.

Robi³a to wszystko jeœli nie z przyjemnoœci¹, to przez wielkie przywi¹zanie.
A1e przez tê chorobê dam jeszcze bardziej opustosza³ i stawa³ siê dla niej czymœ w rodza-

ju grobu, w którym ¿yæ musia³a.
Dnie przesuwa³y siê ze straszliw¹ jednostajnoœci¹, nic nie zmieniaj¹c ani w choro-

bie pana Adama, ani w stosunku jej do Karola, który teraz, z powodu ojca, czêœciej
przesiadywa³ wieczorami w domu, opowiada³ o swoich sprawach i czêœciej zwraca³ siê
do niej.

Nie cieszy³o j¹ to, a by³o coraz obojêtniejszym.
Nie chcia³a siê przyznaæ przed sob¹, ¿e czu³a siê swobodniejsz¹ wtedy, gdy Karola nie by³o

w domu.
Bo jego twarz zmêczona prac¹, sk³opotana, jego smutne spojrzenia, jakimi czasami ogar-

nia³ jej g³owê, rozdra¿nia³y j¹ i bola³y.
Wyrzuca³a sobie wtedy, ¿e on cierpi przez ni¹, ¿e to ona winna jest wszystkiemu.
Nied³ugo jednak trwa³y wyrzuty podobne, ustêpowa³y miejsca obra¿onej dumie i coraz

g³êbszemu rozpoznawaniu jego zimnej, egoistycznej duszy.
Ale wtedy znowu serce siê jej rwa³o z ¿alu nad nim.
A bywa³y chwile, w których jak echo odbite powraca³a – nie jej mi³oœæ dawna, lecz pra-

gnienie mi³oœci, pragnienie zatopienia siê w uczuciu, powierzenia ca³ego ¿ycia takiej mocnej
fali, byle tylko ponios³a, byle skoñczy³a siê mêka pustki, wyczekiwania, bezcelowych szamo-
tañ, tego stania o w³asnej sile.

Raz, wœród d³ugiej i poufnej pogawêdki, Nina wydar³a jej tê tajemnicê serca strze¿on¹
zazdroœnie i zawo³a³a ze zdumieniem:

– Po có¿ siê mêczysz? Czemu¿ siê nie rozejdziecie natychmiast?
– Nie mogê. Jak¿e siê rozstanê z ojcem, a przy tym sama wiadomoœæ o naszym rozejœciu

siê mog³aby go zabiæ.
– Przecie¿ za m¹¿ nie wyjdziesz nie kochaj¹c.
– Nie mówmy o tym. Nie mogê wyjœæ za niego, bo popsujê mu jego karierê, on musi siê

o¿eniæ bogato, aby móc przeprowadziæ swoje plany, aby móg³ tam, dok¹d pragnie – dojœæ.
A przecie¿ nie mogê mu byæ zawad¹ i... nie bêdê.

– Ty go kochasz jeszcze?
– Nie wiem. Wiem, ¿e czasem go kocham, czasem nienawidzê, a zawsze jest mi go strasz-

nie ¿al, bo on nie jest szczêœliwym. Ja przeczuwam, ¿e on nigdy szczêœliwym nie bêdzie.
– Tak jednak trwaæ nie mo¿e.
– Ciê¿kie jest ¿ycie, ciê¿kie! A przed rokiem jeszcze, nawet na wiosnê by³am tak szczêœli-

wa. Gdzie¿ jest to szczêœcie, gdzie? – skar¿y³a siê boleœnie i nie s³ysz¹c pocieszeñ Niny, za-
patrzy³a siê w okno, w œwiat zaœnie¿ony i brudny od dymów fabrycznych.
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Nagie szkielety drzew, ko³ysane wiatrem, wygina³y siê i ze smutnym, ¿a³obnym jêkiem
zagl¹da³y do okien, jakby wyj¹c ratunku i zmi³owania.

– Có¿ to jest mi³oœæ? Ta mi³oœæ, co trwaæ ma wiecznie, co ³¹czyæ ma dwie dusze na za-
wsze, co je topi w sobie? Z³udzeniem, mg³ami, które rozprasza lada jaki wiatr... Przecie¿ ja
kocha³am! Zdawa³o mi siê, ¿e kocha³am naprawdê, ca³¹ g³êbi¹ serca, ¿e ca³¹ duszê odda³am
uczuciu – gdzie¿ jest to moje wielkie uczucie teraz?

– Jest jeszcze w tej skardze – szepnê³a Nina.
– Có¿ siê sta³o z t¹ mi³oœci¹? Zabi³a j¹ pewnoœæ, ¿e nie jestem kochan¹. A przecie¿ mi³oœæ

wielka ¿ywi siê i roœnie podobno zdrad¹, krwi¹ zawodów, cierpieniami. Nie, to, co bra³am za
mi³oœæ, nie mog³o ni¹ byæ, muszê nie byæ zdoln¹ do wielkiego uczucia, do mi³oœci prawdzi-
wej – skar¿y³a siê na siebie i w sobie tylko szuka³a Ÿród³a z³a, i siebie tylko obwinia³a.

– Tak, s¹ mi³oœci-cieplarniane, które w zwyk³ej atmosferze zamieraj¹. S¹ mi³oœci-ameby,
które musz¹ obwin¹æ siê dooko³a ukochania i trwaj¹ dot¹d, dopóki stamt¹d czerpi¹ ¿ycie. S¹
mi³oœci-dŸwiêki, trzeba je wywo³ywaæ, aby by³y, bo same w sobie nie istniej¹. Ale ty siê nie
obwiniaj, bo nie jesteœ winn¹.

Nie skoñczy³a, bo wszed³ Trawiñski i stan¹³ nie chc¹c im przerywaæ.
– Bêdziesz w domu wieczorem?
– Przyszed³em ci powiedzieæ, ¿e wkrótce wychodzê. Dzisiaj sobota, zebranie u Kurowskiego.
– S³ysza³am wielkie legendy o tych wieczorach. Co wy tam robicie?
– Pije siê i rozmawia, a rozmawia siê o wszystkim. S¹ to wieczory poœwiêcone mówieniu

sobie prawdy bezwzglêdnej. Batutê trzyma Kurowski.
– Dziwne, ¿e chcecie j¹ s³yszeæ o sobie, bo mówiæ to bardzo ³atwo; cz³owiek sam sobie,

gdyby siê nawet najbezwzglêdniej s¹dzi³, krzywdy nie zrobi.
– Rzeczywiœcie, jest dziwne, ¿e i mówi¹ sobie prawdê, i s³uchaj¹.
– Dowodzi to tylko, ¿e jako tako ukulturowanemu cz³owiekowi nie wystarczaj¹ fabryki,

interes i pieni¹dze, musi od czasu do czasu wzi¹æ zimn¹ k¹piel uœwiadomienia, a choæby tyl-
ko marzenia.

– Masz racjê, bo nawet Kessler tam przychodzi, aby móc pokazaæ swoj¹ z³¹ duszê i aby
nam wymyœlaæ bezkarnie. Jedyna sposobnoœæ, wiêc jej nie traci.

– Cz³owiek z równ¹ przyjemnoœci¹ popisuje siê z³em jak i dobrem – byle mia³ uznanie.



373

XXXIV

U Kurowskiego w hotelu byli ju¿ zebrani prawie wszyscy, którzy stanowili to œcis³e kó³-
ko; siedzieli dooko³a wielkiego okr¹g³ego sto³u, zastawionego butelkami i oœwietlonego srebr-
nymi kandelabrami o kilkunastu œwiecach.

Trawiñski przyszed³ z Borowieckim, którego zabra³ po drodze.
Przyszli w³aœnie na zajad³¹ filipikê147 Kesslera, który schrypniêtym, sycz¹cym nienawiœci¹

g³osem mówi³:
– Ani jedna, ani dziesiêæ waszych fabryk nie stworzy przemys³u waszym. Musicie siê pier-

wej ucywilizowaæ, musicie stworzyæ sobie pewn¹ kulturê przemys³ow¹, zanim wasze usi³o-
wania przestan¹ budziæ œmiech. Ja was znam dobrze! Wy jesteœcie bardzo zdolni, bo przecie¿
po³owa ró¿nych g³oœnych grajków i œpiewaków w Europie – to Polacy. Wy jesteœcie zdolni,
œliczni wielcy panowie, czemu nie jedziecie do Monaco? Czemu zaniedbujecie sezony w Niz-
zy, w Pary¿u, we W³oszech? Tam budzilibyœcie podziw, a wy tak lubicie, ¿eby was podziwia-
no! Przecie¿ wy wszystko robicie dla podziwu, dla pokazania siê przed œwiatem, dla piêknego
frazesu! Wasza praca, szlachetnoœæ, sztuka, literatura, ¿ycie – jest tylko frazesem, mniej wiê-
cej dobrze deklamowanym dla galerii, a jeœli tej brak – dla samego siebie. Wy jesteœcie ban-
kruci przedtem, zanim zaczêliœcie coœkolwiek mieæ. Wy jesteœcie królami flirtu ze wszystkim.
Mówiê bez uprzedzeñ, mówiê to, co zauwa¿y³em, szereg spostrze¿eñ czysto anatomicznych,
zasadniczych. Jesteœcie dzieæmi udaj¹cymi doros³ych.

Zamilk³ i pi³ wino, które mu Kurowski nalewa³ skwapliwie.
– Masz pan racjê i nie masz pan racji. Œwinia, gdyby rozumowa³a o orle, dajmy na to,

rozumowa³aby podobnie; gdyby porówna³a swoje niechlujstwo, swój brudny chlew, swoj¹
ordynarnoœæ barbarzyñsk¹, swoj¹ si³ê g³upi¹ i brutaln¹, swój wstrêtny, rechocz¹cy g³os, swój
rozum sprowadzony tylko do najobfitszego na¿erania siê, gdyby to wszystko porówna³a
z piêknoœciami or³a, z jego ¿¹dz¹ swobody, z jego chêci¹ do pods³onecznych wzlotów, z jego
dum¹, mi³oœci¹ obszarów – znienawidzi³aby go i pogardza³a nim.

– To, coœ pan mówi³, nie jest syntez¹, a tylko gniewnym warczeniem osobnika ni¿szego
gatunku – odpowiedzia³ Kurowski, znowu dolewaj¹c mu wina.

– Wszystko mi jedno, czym jest, bo nienawidzê i pogardzam wami.
– Za drzwi z nim! – krzykn¹³ Myszkowski, zrywaj¹c siê z krzes³a.
– Daj pokój! Jego nienawiœæ jest sprawdzianem naszej si³y.
Kessler ju¿ nic nie odpowiedzia³, wyci¹gn¹³ siê w fotelu i odczytywa³ jakiœ list brudny

i pomiêty i uœmiecha³ siê z³owrogo.
– Prêdko wyczerpaliœcie temat – zauwa¿y³ Karol.
– Kessler pluje – pozwalamy, bo ods³ania przy tym swoje dziecinne z¹bki. A przy tym

oœmiesza siê zupe³nie tym przekonaniem, ¿e skoro nam nawymyœla, obrzuci rasow¹ pogard¹
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i nienawiœci¹, to my z rozpaczy przepadniemy lub ze strachu ust¹pimy miejsca tym m¹drym,
pracowitym, cywilizowanym, szlachetnym Niemcom. G³upi! nie wie, ¿e naród, aby móg³ ¿yæ,
rozwijaæ siê i zwyciê¿aæ, musi byæ smagany batami nienawiœci, musi byæ otoczony ko³em
szakalów gotowych go rozszarpaæ, a nie anio³ami nuc¹cymi hymny pokoju i mi³oœci.

– Œwiat jest liczb¹, powiedzia³ Pitagoras, ale ty, Kessler, jesteœ tylko zerem, przeraŸliwym
zerem, odosobnionym zerem – zawo³a³ ze z³oœci¹ Myszkowski.

– Napijmy siê – zaproponowa³ Moryc, który zwykle s³ucha³ tylko.
Napili siê raz i drugi, zapalili cygara i milczeli czas jakiœ.
Trawiñski, który lubi³ rzucaæ luŸne myœli i spostrze¿enia, nie zwi¹zane z tokiem rozmo-

wy, przerwa³ ciszê i zacz¹³ mówiæ jasnym, bardzo melodyjnym g³osem:
– Cz³owiek ¿yj¹cy wyrachowaniem, cz³owiek, dobrze funkcjonuj¹ce kó³ko wielkiej ma-

szyny ogólnej, tworzy tylko szare t³o spo³eczne, to zero w postêpie, a wielkoœæ w utrzymaniu
status quo148, to w najlepszym razie konserwator cywilizacji, ale nie jej twórca.

– Czego pan chcesz, do czego zmierzasz, do kultu jednostek – rzuci³ ¿ywo Wysocki.
– Stwierdzam tylko, ¿e jednostki wybitne prowadz¹ œwiat naprzód, ¿e bez nich by³aby noc,

panowanie chaosu i œlepych ¿ywio³ów.
– A sk¹d¿e siê bior¹ te jednostki? Spadaj¹ z ksiê¿yca z gotowymi ju¿ tablicami praw, po-

stêpu, odkryæ, wynalazków, co? Czy te¿ s¹ produktem tej szarej masy „konserwatorów”, tego
t³a spo³ecznego. Tak? A jeœli tak, to skoñczy³em – zawo³a³ zaciekle, podkrêci³ w¹sy, otrzepa³
klapy, wyci¹gn¹³ mankiety i gotów ju¿ by³ do zajad³ej dysputy.

– Skoñcz pan ostatecznym wnioskiem – powiedzia³ wolno Trawiñski.
– Jednostki wybitne, które jak pan mówi, prowadz¹ œwiat, te geniusze sztuki, wiedzy, czy-

nu, uczucia itd., to tylko bezwiedne instrumenty, przez które wypowiada siê ich rasa, naród
czy pañstwo, które ich z siebie wy³oni³o. Ich wielkoœæ jest w zupe³nej proporcji do wielkoœci
œrodowiska. Oni s¹ wklês³ym zwierciad³em po to, ¿eby w nim odbijaæ i ogniskowaæ wszyst-
kie marzenia, pragnienia i potrzeby swego narodu. Dlatego trudno przypuszczaæ, ¿eby wœród
Papuasów urodzi³ siê Kopernik lub Hoene-Wroñski.

– Podobnymi faktami przekonam pana, ¿e jest inaczej, ¿e geniusze nie s¹ wytworem swo-
ich ras, a czymœ zupe³nie innym, ale pierwej opowiem star¹ legendê o genezie geniuszów:
Kiedyœ, dawno, by³o Ÿle pomiêdzy ludŸmi, Ÿle pomiêdzy zwierzêtami, Ÿle wœród ca³ej przy-
rody, Ÿle wœród jaskiñ, Ÿle wœród puszcz, Ÿle w g³êbiach wód i Ÿle w nieskoñczonoœciach.
Panowa³ z³y bóg Chaos i jego dzieci: Zazdroœæ, Nienawiœæ, Przemoc, G³ód i Mord. Wszyscy
walczyli przeciw wszystkim, wiêc jêkami i p³aczem rozbrzmiewa³y d³ugo przestrzenie, a¿
zbudzi³y z zadumy Indrê, spoczywaj¹cego w g³êbiach wszechœwiata. S³ucha³ d³ugo, spojrza³
na ziemiê i patrzy³, a¿ serce wezbra³o mu wspó³czuciem i zdrój boskich ³ez, jak deszcz pere³,
pop³yn¹³ w przestrzenie i kilka z nich rozpryœniêtych pad³o na ziemiê; z nich powstali i po-
wstaj¹ geniusze prowadz¹cy zb³¹kan¹, biedn¹ ludzkoœæ do œwiat³a, na powrót w ³ono Indry.
Zrodzeni z litoœci boskiej, s¹ litoœci¹, œwiat³em, mi³oœci¹ i zbawieniem dla ludzkoœci.

– Bajka jak bajki, gdyby nie by³a cudown¹, nie mia³aby sensu – zawo³a³ Wysocki i zaczêli
gwa³townie przekonywaæ siê nawzajem, nie przerywaj¹c nawet przy kolacji, któr¹ podano
wkrótce, ale mówili ciszej, bo Kurowski siê o¿ywi³ i wpl¹ta³ do rozmowy, która z wolna sta-
³a siê ogólna.

Borowiecki tylko nie móg³ siê rozruszaæ, mówi³ ma³o i nie s³ucha³, pi³ natomiast wiele
i spogl¹da³ niecierpliwie na towarzystwo, bo pragn¹³ pozostaæ sam z Kurowskim, ale nikt nie
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myœla³ o odejœciu, zw³aszcza teraz, przy czarnej kawie, gdy Kurowski podniecony nieco, g³a-
dzi³ swoj¹ posrebrzon¹ ju¿ krucz¹ brodê i b³yszcz¹c orzechowymi oczami, które w miarê
ekscytacji stawa³y siê podobne do tygrysich, rzuca³ w rozmowie snopami paradoksalnych afo-
ryzmów.

Oto niektóre z nich:
„Uczciwoœæ miewa chwile nudy, a wtedy siê jej strze¿cie.”
„Mo¿na byæ nawet i cnotliwym, ale pod warunkiem, aby od czasu do czasu wystêpek za-

prosiæ na obiad.”
„Kto pragnie sprawiedliwoœci, mo¿e j¹ mieæ – kupiwszy.”
„Czym siê ró¿ni deista od ateusza? Tylko odwrotnym biegunem g³upoty.”
„Nie ma takiego ³ajdaka, który by chwilami nie maca³ siê po bokach, czy mu nie wyra-

staj¹ skrzyd³a anio³a.”
„£ódŸ wyznaje wszystkie przykazania prócz jednego – nie kradnij.”
„Prawda najdro¿ej kosztuje spo³eczeñstwa cywilizowane, wiêc nie obawiajmy siê, nie za-

panuje nigdy.”
„S³uchamy praw i cenimy je – jeœli s¹ poparte bagnetami.”
„Nasza cywilizacja jest za du¿a dla naszych dusz, jeszcze barbarzyñskich, dla naszych in-

stynktów, jeszcze dzikich. Ubieramy siê w ni¹ niby kar³y w strój olbrzymów.”
„To, co wiemy, mo¿na porównaæ do zapa³ki p³on¹cej w mrokach wiecznoœci.”
„Kto siê móg³ ca³y oddaæ jednej idei – niech siê tym nie chwali, bo musia³ mieæ niewiele

do oddania.”
„Nie ma ludzi z³ych i dobrych – s¹ tylko g³upi i m¹drzy.”
Kessler nie móg³ ju¿ d³u¿ej s³uchaæ spokojnie, wzruszy³ pogardliwie ramionami i zawo³a³:
– Bawicie siê jak dzieci pustymi bañkami s³ów, a ja pójdê do domu.
– Jestem tego samego zdania – powiedzia³ dwuznacznie Kurowski.
Kessler pozosta³.
Rozmowa przesz³a na literaturê, któr¹ prowadzi³ Myszkowski, bo powiedzia³ Borowiec-

kiemu, drwi¹cemu z entuzjastów literackich:
– Na pocz¹tku by³a pieœñ i na koñcu bêdzie pieœñ, a nie podrêcznik do przêdzenia we³ny

czesankowej. Ale z tym mniejsza!
Podniós³ siê, popatrzy³ jakoœ dziwnie, jakby z pewnym ¿alem na zebranych i powiedzia³:
– Napijcie siê ze mn¹ na po¿egnanie, jutro wyje¿d¿am do Australii.
Zaczêli siê œmiaæ i pili, ale on powtórzy³ powa¿nie:
– Nie œmiejcie siê, dajê wam s³owo honoru, ¿e jutro w nocy opuszczam £ódŸ na zawsze.
– Gdzie? po co? dlaczego? – posypa³y siê pytania.
– W œwiat, prosto przed siebie, a po co? Aby byæ z daleka od Europy i cywilizacji fabrycz-

nej, mam tego bagna ju¿ dosyæ, duszê siê w nim, tonê, umieram. Jeszcze parê lat, a zgni³bym
tutaj ze szczêtem, a ja chcê ¿yæ i dlatego wyje¿d¿am. Zaczynam ¿ycie na nowo, po ludzku.

– Ale dlaczego? – wo³ali zdumieni i poruszeni tym niezwyk³ym postanowieniem.
– Dlaczego? bo siê nudzê, bo mi zbrzyd³a tyrania praw, obyczajów, stosunków, instytucyj,

bo mi zbrzyd³a ta stara ³ajdaczka Europa, obmierz³y fa³sze, obmierz³y wszelkie przepisy, któ-
re mn¹ rz¹dzi³y i nie pozwala³y nigdy byæ sob¹ – wszystko mi obmierz³o i wszystko mnie za
mocno boli, abym dalej móg³ znosiæ.

– A czy¿ gdzie indziej bêdzie wam lepiej?
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– Przekonam siê dopiero. Bywajcie mi zdrowi.
¯egnali siê z nim, ale wszyscy namawiali do pozostania, bo go lubili i pomimo dziwactw

cenili bardzo.
Kurowski tylko nic nie mówi³, œledzi³ go oczami, a potem ca³uj¹c na po¿egnanie, szepta³:
– Dobrze robicie. Gdybym nie czu³ obowi¹zku warowania tutaj do koñca, do ostatniego

tchu, poszed³bym z wami. Jeœli wam bêdzie potrzeba pieniêdzy, napiszcie.
– Có¿, u diab³a, przecie¿ zabieram ze sob¹ najwiêksze kapita³y, bo zdrowe rêce i g³owê.

Nie jadê przecie¿, aby uwodziæ kobiety lub bawiæ siê, jadê ¿yæ wolno i swobodnie. Wspo-
mnijcie mnie czasem, jeœli chcecie, i pamiêtajcie, nie marnujcie ¿ycia na robienie pieniêdzy,
nie róbcie z siebie bydl¹t poci¹gowych, nie stawajcie siê maszynami, nie znikczemniajcie siê
prac¹ nadmiern¹.

Uca³owa³ wszystkich, a najmocniej Kurowskiego i podrwiwaj¹c, aby ukryæ wzruszenie,
wyszed³.

– Wariat! – mrukn¹³ pogardliwie Kessler i równie¿ zaraz wyszed³ z Morycem i Wysockim.
Pozosta³ tylko Kurowski i Borowiecki.
Kurowski zamglonymi oczami patrzy³ w jak¹œ dal i nie móg³ st³umiæ ¿alu, jaki go prze-

pe³ni³ za odje¿d¿aj¹cym.
– Chwilê ci tylko zajmê – zacz¹³ Borowiecki.
– Siadaj, mamy dosyæ jeszcze czasu do rana – powiedzia³, wskazuj¹c na okno, na œwit

przeciekaj¹cy przez zapocone szyby.
Karol d³ugo opowiada³ o swojej fabryce i stanie interesów, o potrzebie pozbycia siê spólni-

ków, przytacza³ zmowê, jak¹ zrobiono na niego, a w koñcu zaproponowa³ wejœcie do spó³ki.
Kurowski d³ugo myœla³, wypytywa³ o szczegó³y, a¿ rzek³:
– Zgoda, ale pod jednym warunkiem. Z góry uprzedzam, ¿e warunek wa¿ny i... mo¿e tro-

chê dziwny.
– Postaw go.
– Mo¿e ci siê nie podobaæ, ale... ale przyjmij spokojnie, po kupiecku.
– Czekam z ciekawoœci¹.
– Nie o¿enisz siê z Ank¹!
Borowiecki porwa³ siê z krzes³a, rumieniec obla³ mu twarz, ale rumieniec nag³ej, oœlepia-

j¹cej radoœci. Mia³ ochotê rzuciæ mu siê na szyjê, ale rych³o siê powstrzyma³, oblók³ twarz
w surowoœæ i szuka³ kapelusza.

– Mówi³em, przyjmij spokojnie, po kupiecku. A zreszt¹, mówmy szczerze, nie oszukujmy
samych siebie, bo znamy siê obaj zbyt dobrze.

– Dobrze, mówmy szczerze.
– Wejdê do cichej spó³ki z tob¹, ¿ebyœ móg³ pozbywaæ siê d³ugów i wyrzuciæ dotychcza-

sowych spólników, ale za to ty zwrócisz s³owo pannie Annie i o¿enisz siê, z kim zechcesz,
choæby z Mad¹ Müllerówn¹.

– A ty z Ank¹?
– To moja rzecz, co potem bêdzie, zwróæ jej tylko s³owo i nie mêcz d³u¿ej. Dziewczynê

zabija to po³o¿enie, sama nie powie przecie¿.
– Zrobi³bym to dawno sam, myœla³em i myœlê o tym czêsto, ale siê bojê, bo przy jej uczu-

ciowoœci, a przy tym, przy tym...
– Przy tym, o ile mnie siê zdaje, ona was nie kocha, wiêc zrobicie jej ³askê.
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– Coœ wiem o tym – powiedzia³ dotkniêty najboleœniej jego s³owami.
– No i wy jej nie kochacie.
– Tu powiem, ¿e to znowu moja rzecz. Tyle wam powiem, ¿e dok¹d ona nie zerwie ze

mn¹, bêdê jej narzeczonym i o¿eniê siê wkrótce. Dziwiê siê, ¿e mogliœcie mi zaproponowaæ
podobn¹ aferê – zakoñczy³ najniespodziewaniej bardzo wzburzony.

– Macie racjê, by³em widaæ nie doœæ trzeŸwym i niedobrze argumentowa³em.
– Dobranoc.
Kurowski poda³ mu rêkê i patrzy³ za nim z g³êbokim ¿alem, a potem zadzwoni³ i kaza³

natychmiast zaprzêgaæ do wyjazdu.
– Biedna Anka! – szepn¹³.
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XXXV

– Wst¹piê na chwilê do fabryki, a potem pójdê z wami, nie chce mi siê wracaæ do domu –
mówi³ Kessler do Moryca, gdy rozstali siê z Wysockim.

– A mo¿e do mnie na herbatê?
– Dobrze. Coœ mi jest i nie wiem co! – szepn¹³ wstrz¹sn¹wszy siê nerwowo.
Szli wolno pustymi, jakby wymar³ymi ulicami. Œnieg pobieli³ dachy i le¿a³ na uli-

cach i trotuarach cienk¹, przymarzniêt¹ warstw¹. Szaroœæ md³a, przesycona mêtnym, zi-
mowym œwitem, powlek³a miasto ponurym nastrojem. Gaszono ju¿ latarnie i wszystko
zlewa³o siê ze sob¹ i zaciera³o, gdzieniegdzie tylko b³ys³o jakieœ œwiate³ko i zgas³o
natychmiast.

– Musicie byæ w fabryce?
– Muszê, nocna robota we wszystkich oddzia³ach.
– Darujcie mi uwagê, ale gdybym by³ wami, nie zagl¹da³bym do Malinowskiego, on ma

minê wœciek³ego psa na ³añcuchu.
– G³upi, jego córka kosztuje mnie z piêæ tysiêcy rubli rocznie, a on na mnie warczy.
– On ju¿ by³ na Syberii – szepn¹³ Moryc.
– To cichy cz³owiek. Muszê do niego wst¹piæ, napisa³ list do mnie, wiêc chcê mu daæ od-

powiedŸ osobiœcie.
Uœmiechn¹³ siê z³owrogo.
– O Zoœkê?
– Tak.
– Macie przynajmniej rewolwer?
– Mam nogê na tego polskiego psa, jeœli warknie, to go rozgniotê. Dajê wam s³owo, ¿e nie

warknie, on chce tylko dobrego odszkodowania za córkê. Nie pierwszy raz za³atwiam podob-
ne sprawy – mówi³ drwi¹co, ale w g³êbi czu³ jakieœ dziwne dr¿enie, nie strachu, bo to uczu-
cie nie istnia³o dla niego, ale dr¿enie nieokreœlonej têsknoty i znu¿enia.

Patrzy³ na szare niebo, na te ponure okopy domów, jakby umar³ych, i ws³uchiwa³ siê w tê
dziwn¹, denerwuj¹c¹ ciszê miasta uœpionego.

Ale ju¿ w dziedziñcu fabryki, która hucza³a wszystkimi maszynami, w dziedziñcu zalanym
falami elektrycznego œwiat³a i pe³nym ruchu, czu³ siê znowu dobrze.

– Zaczekajcie chwilê, rozmówiê siê i zaraz wyjdê.
Wszed³ do wie¿y prawie ciemnej, bo tylko jedna lampka, przyczepiona do œciany okopco-

nej, rozpryskiwa³a nieco mêtnego œwiat³a na pracuj¹ce t³oki i na doln¹ czêœæ ko³a, które jak
zwykle obraca³o siê szalonymi rzutami, wyj¹c dzik¹ pieœñ si³y i po³yskuj¹c groŸnie olbrzy-
mimi stalowymi szprychami.

– Malinowski! – krzykn¹³ od drzwi, ale g³os porwa³y ¿elazne szczêki maszyny.
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Malinowski, zgarbiony, w d³ugiej bluzie, z oliwiark¹ w rêku i wycierem, ³azi³ dooko³a
maszyny i czuwa³ nad tym potwornym bydlêciem; zatopiony zupe³nie w chaosie krzyków
i szumów, jakby w g³êbi rozszala³ego morza, œledzi³ tylko oczami ruchy potworu, który jakby
szaleñstwem pijany tacza³ siê z rykiem wœciek³oœci, trz¹s³ murami i nape³nia³ wie¿ê groz¹.

– Malinowski! – zakrzycza³ mu ju¿ nad uchem Kessler.
Malinowski us³ysza³, podszed³ bli¿ej, oliwiarkê i lampkê postawi³ i patrz¹c na niego spo-

kojnie, wyciera³ rêce o bluzê.
– Pisa³eœ list do mnie? – zapyta³ groŸnie Kessler.
Skin¹³ g³ow¹ potakuj¹co.
– Czego chcesz? – rzuci³ brutalnie, bo spokój Malinowskiego rozdra¿nia³ go.
– Coœ zrobi³ z Zoœk¹? – szepn¹³ nachylaj¹c siê do niego.
– Aha! wiêc co chcesz? – zapyta³ po raz drugi i bezwiednie chcia³ siê cofn¹æ do drzwi.
Malinowski zast¹pi³ mu drogê i szepn¹³ cicho, bardzo spokojnie:
– Nic... Zap³acê ci tylko za ni¹...
Oczy mu strzeli³y mocnym stalowym b³yskiem, a potê¿ne rêce, podobne do t³oków, wysu-

nê³y siê groŸnie zaciœniête.
– Z drogi, bo ci ³eb rozbijê!
Strach nim zatrz¹s³, zobaczy³ w oczach Malinowskiego wyrok œmierci.
– Spróbuj, spróbuj!... – mrukn¹³ ponuro Malinowski.
Posunêli siê ku sobie, patrzyli przez chwilê jak dwa tygrysy, napinaj¹ce siê do strasznego

skoku.
Oczy zaczê³y im po³yskiwaæ jak te stalowe szprychy ko³a, które niby k³y migota³y z cie-

niów.
Potwór, jak gad spl¹tany w sieæ zmroków, skrzeñ, b³ysków, z wyciem rzuca³ siê zapamiê-

tale, jakby szukaj¹c ucieczki z tych roztrzêsionych, potê¿nych murów.
– Z drogi! – rykn¹³ Kessler i równoczeœnie uzbrojon¹ w kastet rêk¹ wymierzy³ taki strasz-

ny cios, ¿e Malinowski zatoczy³ siê na œcianê, ale nie upad³, jak b³yskawica rozwin¹³ siê w ca-
³ej d³ugoœci i run¹³ na Kesslera, chwytaj¹c go stalowymi rêkami za gard³o i rzucaj¹c ze
straszn¹ si³¹ na przeciwleg³¹ œcianê.

– Ty... œcierwo... – warcza³ i coraz silniej go dusi³, a¿ Kessler rzygn¹³ krwi¹ i ledwie wy-
charcza³:

– Puœæ... puœæ...
– Ju¿ ciê teraz dokoñczê, tyœ mój, mój... mój... – szepta³ wolno i bezwiednie jakoœ zwolni³

ucisk palców. Wtedy Kessler oprzytomnia³ i szalonym ruchem rozpaczy rzuci³ siê naprzód
z tak¹ si³¹, ¿e obaj upadli.

Malinowski go nie puœci³, sczepili siê wpó³ jak dwa niedŸwiedzie i tarzali siê z g³uchym
krzykiem, bili g³owami o asfalt, rozbijali siê o œciany i obmurowania maszyny, gnietli siê
kolanami, k¹sali sobie twarze i ramiona, ryczeli z bólu i wœciek³oœci.

Nienawiœæ i pragnienie mordu odebra³y im przytomnoœæ, przewracali siê potwornym k³ê-
bem, który co chwila siê przewala³, unosi³, pada³ znowu, zwija³, prê¿y³, rycza³ dziko i ocie-
kaj¹cy krwi¹, rozszala³y, toczy³ dalej ten bój œmiertelny obok maszyny hucz¹cej g³ucho, pod
tym ko³em, które co chwila ju¿ chwyta³o ich stalowymi k³ami.

Szamotali siê krótko. Malinowski bra³ górê i tak œciska³ potê¿nie, ¿e ³ama³ tamtemu ¿ebra
i klatkê piersiow¹, wtedy Kessler ostatnim ruchem uchwyci³ go zêbami za gard³o.
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Zerwali siê równoczeœnie z ziemi, okrêcili siê dooko³a siebie i runêli ze strasznym krzy-
kiem na t³oki i pomiêdzy przebiegaj¹ce b³yskawicznie szprychy ko³a, które ich poderwa³o,
wch³onê³o, podnios³o pod sufit i w mgnieniu oka rozmia¿d¿y³o na strzêpy.

Jeszcze ostatni ich krzyk brzmia³ wœród rozdrganych murów, a oni ju¿ nie ¿yli, tylko ³ach-
many podarte cia³ wirowa³y w orbicie ko³a-potworu, lecia³y po œcianach, zsuwa³y siê po t³o-
kach okrwawionych i wiewa³y poczepiane na kole, które okrwawione, potworne swoj¹
wielkoœci¹, biega³o wci¹¿ w szalonym ruchu, z wœciek³ym rykiem si³y spêtanej.

***

Za pogrzebem Malinowskiego posz³a tylko garstka znajomych i przyjació³ Adama, bo
dzieñ by³ straszny, co chwila pada³ deszcz ze œniegiem i wiatr przenikliwy, lodowaty powie-
wa³ od szarych, ciê¿kich chmur, nisko wisz¹cych nad ziemi¹.

Adam prowadzi³ matkê opuch³¹ od p³aczu i na pó³ przytomn¹, a za nimi szli Jaskólscy
z gromad¹ starszych dzieci i kilka s¹siadek z domów familijnych.

Szli œrodkiem ulicy za jednokonnym karawanem, który skaka³ na wybojach i rozbija³ ko-
³ami rzadkie czarne b³oto, chlustaj¹c dooko³a strumieniami.

Orszak posuwa³ siê wolno Piotrkowsk¹ ulic¹, zapchan¹ wozami pe³nymi towarów i pry-
watnymi ekwipa¿ami; t³umy czarne, ob³ocone, snu³y siê trotuarami, z dachów sp³ywa³a woda
strumieniami i rozpryskiwa³a siê o chodniki i o chwiej¹ce siê na wietrze parasole, a œnieg
mokrymi p³atami bieli³ coraz bardziej bok karawanu i trumny.

Trotuarem szed³ Blumenfeld, Szulc i ca³a ich muzyczna banda, w koñcu której Stach Wil-
czek z jakimœ m³odym cz³owiekiem, któremu wci¹¿ opowiada³ o swoich interesach.

Horn szed³ równie¿ za orszakiem i smutnym wzrokiem przegl¹da³ wszystkich id¹cych;
szuka³ Zoœki, ale jej nie by³o i nikt nie wiedzia³, co siê z ni¹ sta³o od œmierci Kesslera.

Zaraz za miastem przy³¹czy³o siê do orszaku kilkanaœcie robotnic i te zaintonowa³y jak¹œ
przesmutn¹ pieœñ i œpiewa³y j¹ same, bo ksiêdza nie by³o. Chowali Malinowskiego jako sa-
mobójcê i mordercê, we wzgardzie, wiêc te¿ mo¿e i dlatego twarze wszystkich napiêtnowa³a
g³êboka gorycz i smutek.

Ale w miarê odsuwania siê od miasta przybywa³o coraz wiêcej ludzi z ró¿nych przejœæ i za-
u³ków; ludzi zdyszanych jeszcze prac¹, zabrudzonych, sinych z zimna, którzy zwartym zastê-
pem otoczyli zmar³ego towarzysza i szli niby groŸny zastêp.

Pieœñ brzmia³a smutnie, targa³ j¹ wiatr, ch³osta³ œnieg i deszcz, mrozi³o przejmuj¹ce zimno.
W alei, prowadz¹cej do cmentarza, nagie drzewa jêcza³y pod parciem wichru, a pieœñ roz-

lega³a siê jak ³kanie pe³ne skargi i bezbrze¿nego ¿alu.
Przez cmentarz, pe³en rozgni³ych liœci, b³ota zmieszanego ze œniegiem, wspania³ych gro-

bowców i dzikiego szumu nagich drzew, przesunêli siê spiesznie i skrêcili w k¹t „zapomnia-
nych”, gdzie kilkanaœcie mogi³ wznosi³o siê wœród usch³ych ostów i dziewanny.

Dó³ by³ gotowy, wiêc rych³o zadudni³a ¿ó³ta przemarz³a ziemia sypana na trumnê, p³acze
i krzyki zerwa³y siê jak burza i wtórowa³y g³oœnym modlitwom robotników, klêcz¹cych do-
oko³a grobu.

Wiatr usta³ nagle, drzewa stanê³y w ciszy, œciemni³o siê jeszcze bardziej i œnieg miliarda-
mi bia³ych ciê¿kich motyli zacz¹³ sp³ywaæ z posêpnych chmur, pobieli³ groby i ludzi, pokry³
wszystko zimn¹, jednostajn¹ pow³ok¹.
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Od £odzi, wskroœ œniegów, dolatywa³y przyt³umione gwizdawki fabryczne, œwiszcz¹ce na
podwieczorek.

– Co siê dzieje z Zoœk¹? – pyta³ Blumenfeld Wilczka, gdy ju¿ wracali do miasta.
– Pójdzie na ulicê. Kiedy siê dowiedzia³a o œmierci Kesslera, wpad³a w z³oœæ i zaczê³a

wymyœlaæ na ojca, ¿e przez niego bêdzie musia³a szukaæ nowego kochanka. Ale podobno ju¿
Wilhelm Müller zaj¹³ siê ni¹.

– Có¿ wy teraz, Wilczek, robicie? – zapyta³ Horn, przystêpuj¹c do nich.
– Szukam jakiego interesu. Puœci³em Grosglika, a wêgle ju¿ mnie nudz¹.
– Podobno sprzedaliœcie plac Grünspanowi?
– Sprzeda³em – mrukn¹³ i zaci¹³ zêby, jakby go dotkniêto w bardzo bolesn¹ ranê.
– Co, okpi³ was?
– Okpi³, okpi³! – powtórzy³ przez zêby z jak¹œ bolesn¹ luboœci¹. – Sprzeda³em za czter-

dzieœci tysiêcy, zarobi³em na tym trzydzieœci osiem i pó³, ale mnie okpi³! Nie darujê mu tego
do œmierci! – postawi³ ko³nierz od futra, ¿eby ukryæ rozgorza³¹ wzburzeniem twarz i os³oniæ
siê nieco od œniegu, który zacina³ im w oczy i pada³ coraz gêstszy.

– Nie rozumiem, zarobiliœcie a¿ tyle, wiêc gdzie¿ tu miejsce na okpienie?
– A, tak. Wiecie, kiedyœmy ju¿ umowê podpisali, kiedy pieni¹dze mia³em w kieszeni, ten

parch, psiakrew, wyci¹ga do mnie rêkê, dziêkuje mi za dobre serce i powiada, ¿e jestem bar-
dzo m¹dry, ale tylko do wysokoœci czterdziestu tysiêcy rubli!... Zacz¹³ siê œmiaæ i powiada,
¿e on by³ ju¿ zdecydowany daæ piêædziesi¹t tysiêcy, bo plac jest mu koniecznie potrzebny!
Pomyœlcie tylko, jak siê da³em g³upio z³apaæ, a teraz œmiej¹ siê ze mnie!

Zamilk³ i pozosta³ trochê w tyle, aby przyciszyæ tê szalon¹, bezsiln¹ wœciek³oœæ, jaka go
d³awi³a.

Ju¿ mu nie chodzi³o o pieni¹dze, ale nie móg³ strawiæ tego, ¿e zosta³ oszukany, ¿e taki
Grünspan kpi³ sobie z niego, ¿e on, Wilczek, da³ siê z³apaæ. Cierpia³a jego ambicja mêki nie-
wys³owione.

Po¿egna³ towarzyszów zimno, bo nie móg³ w tej chwili patrzyæ na nikogo, siad³ w doro¿-
kê i pojecha³ do domu. Mieszka³ jeszcze w swojej dawnej cha³upie, bo sobie wymówi³ lokal
do wiosny.

W izbie by³o zimno, wilgotno i bardzo pusto, ¿e ledwie wysiedzia³ do wieczora, a potem
powlók³ siê do „kolonii”, gdzie teraz sto³owa³ siê stale, bo potrzebowa³ zawi¹zywaæ bli¿sze
stosunki z tzw. towarzystwem.

Ale w „kolonii”, tak zawsze weso³ej, dzisiaj panowa³ smutek na wszystkich twarzach,
a Kama p³aka³a co chwila i ucieka³a do saloniku, bo j¹ wzrusza³ do g³êbi widok Adama Ma-
linowskiego, który odprowadzi³ matkê do domu, pozostawiaj¹c j¹ wœród bliskiej rodziny,
a sam uciek³ i b³¹dzi³ kilka godzin po £odzi, wreszcie zmordowany przyszed³ do „kolonii”
na zwyk³¹, codzienn¹ herbatê; myœla³, ¿e wpoœród ¿yczliwych bêdzie mu lepiej.

Siedzia³ w³aœnie przy stole i patrzy³ gdzieœ daleko. Jego zielone oczy pociemnia³y i jakby
odbija³y tê wewnêtrzn¹, zamkniêt¹ pod czaszk¹ wizjê ostatnich chwil ojca, jaka ci¹gle przed
nim stawa³a.

Nic nie mówi³, ale, czuj¹c tyle serc mocno wspó³czuj¹cych, tyle spojrzeñ serdecznych, te
przyciszone szepty dooko³a i ten dziwny nastrój zebranych, i ci¹g³e wybuchy p³aczu Kamy,
nie móg³ wytrzymaæ. Nie ¿egnaj¹c siê z nikim, wybieg³ i w sieni wybuchn¹³ spazmatycznym
p³aczem.



382

Wybieg³ Horn i Wilczek, zaopiekowali siê nim i odwieŸli do domu, gdzie te¿ wkrótce ze-
brali siê wszyscy przyjaciele. Siedzieli wszyscy w milczeniu czas d³ugi, a¿ Blumenfeld zacz¹³
pianissimo graæ na skrzypcach Szopenowskie nocturny i gra³ d³ugo, gra³ tak ca³ym sercem,
a¿ Adam ws³uchany w muzykê uspokoi³ siê nieco.

Potem przyszed³ do nich Dawid Halpern i zacz¹³ go pocieszaæ najtroskliwiej i opowiadaæ
z g³êbok¹ wiar¹ o Bogu sprawiedliwym i dobrym.

Wszyscy s³uchali doœæ chêtnie prócz Wilczka, który siê wyniós³, bo tego nic i nikt zaj¹æ
nie potrafi³, gdy¿ od dwóch tygodni ¿ar³a go ta szalona nienawiœæ do Grünspana.

W³óczy³ siê po £odzi dniami ca³ymi, zatopiony tylko w kombinacjach zmierzaj¹cych do
szkodzenia fabrykantowi.

Przysi¹g³ mu zemstê i szuka³ sposobnoœci. Nie pomyœla³ nawet o zemœcie osobistej, o zbi-
ciu go lub zabiciu; nie, to by³o g³upstwem, on chcia³ go zraniæ w kieszeñ.

Wiêc ca³e tygodnie trawi³ teraz na wertowaniu i przepatrywaniu szczegó³ów po¿aru fabry-
ki Grosmana, bo poczu³, ¿e z tej strony zdo³a ugryŸæ Grünspana w samo serce.

By³ ju¿ na dobrej drodze odkryæ, ale tymczasem, dla nasycenia chwilowego, postanowi³
odkryæ przed Borowieckim zmowê Grosglika i machinacje Moryca d¹¿¹ce do zaw³adniêcia
fabryk¹.

Ubra³ siê pewnego dnia bardzo starannie i poszed³ odwiedziæ pana Adama i Ankê przy-
puszczaj¹c, ¿e tam spotka Karola.

Anka przyjê³a go bardzo serdecznie, bo jej przypomnia³ Kurów, i zaraz zaprowadzi³a do
pana Adama.

– Stachu! jak siê masz, co? Dobrze, ¿eœ przyszed³, dobrze... – szepta³ pan Adam wyci¹ga-
j¹c do niego rêkê, któr¹ Wilczek jakoœ bezwiednie, dawnym zwyczajem, uca³owa³, a ¿e zacz¹³
opowiadaæ o Kurowie, gdzie by³ niedawno, wiêc i Anka przysunê³a siê bli¿ej i s³ucha³a
z uwag¹.

– No, ale tobie jak¿e idzie, co? – pyta³ w koñcu pan Adam.
– Dosyæ dobrze, dosyæ, jak na pocz¹tek – odpar³ niedbale i z lekcewa¿eniem opowiada³

o swoich czterdziestu tysi¹cach rubli, bo chcia³ im zaimponowaæ.
– No, no! szczêœæ ci, Bo¿e, mój Stachu, zostañ sobie milionerem, byle bez krzywdy ludzkiej.
Wilczek uœmiechn¹³ siê pob³a¿liwie i zacz¹³ szeroko opisywaæ swoje plany i zamiary, rzu-

ca³ tysi¹cami na lewo i na prawo, opowiada³ od niechcenia o swoich stosunkach z milionera-
mi, szkicowa³ swoj¹ przysz³oœæ wielkimi sztrychami, ale przy tym by³ œmiesznym bardzo, bo
zbytnio siê wszystkim popisywa³.

Anka uœmiechnê³a siê ironicznie, a pan Adam zawo³a³ ze szczerym podziwem:
– Jak siê to dziwnie uk³ada na tym œwiecie! A pamiêtasz to jeszcze, mój Stachu, jak pasa-

³eœ nasze cielêta, co? A te cybuchy ksiêdza Szymona, he?...
– Trudno zapomnieæ... – mrukn¹³ czerwieni¹c siê, bo Anka tak dziwnie patrzy³a na niego.
Popsu³o mu humor to przypomnienie, wiêc powsta³ zaraz i pyta³ o Karola.
– Nie ma pana Borowieckiego, wczoraj wyjecha³ do Berlina i powróci dopiero za kilka

dni – mówi³a Anka nalewaj¹c mu herbaty.
– A powiedz no mi, jak to tam by³o z t¹ star¹ ¯ydówk¹, zjad³eœ jej strucle czy nie? –

ci¹gn¹³ nieub³aganie pan Adam wpad³szy na przypomnienia.
Ale Wilczek tak by³ temu nierad, ¿e nic nie odpowiedzia³, wypi³ szybko herbatê i wyniós³

siê, wœciek³y na starego i na œwiat ca³y.
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– To moje dzieciñstwo bêdzie mi kul¹ u nóg! – mrucza³.
Pan Adam d³ugo rozmawia³ o nim z Ank¹, d³ugo nie móg³ dobrze poj¹æ, jak siê to teraz

dzieje na œwiecie, ¿e taki Wilczek na przyk³ad, który u nich pasa³ byd³o, którego nieraz do-
brze obija³, jest teraz ju¿ zamo¿nym cz³owiekiem i mo¿e najspokojniej przychodziæ do nich
i byæ jak z równymi.

Pan Adam by³ demokrat¹, ale tego nie móg³ poj¹æ, a raczej na tak¹ równoœæ nie móg³ siê
zgodziæ, wiêc zakoñczy³:

– Oni za prêdko rosn¹! Ze szlachty to mia³ pociechê i Pan Bóg, ale tymi to, zdaje mi siê,
¿e tylko diabe³ bêdzie siê cieszy³, co, jak ci siê zdaje, Anka?...
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XXXVI

Borowiecki by³ w Berlinie.
Przyjecha³ do Lucy, bo go zasypywa³a depeszami i grozi³a samobójstwem, jeœli nie przy-

jedzie chocia¿by na kilka godzin.
Pojecha³ nawet dosyæ chêtnie, bo myœla³, ¿e dni kilka odpocznie z dala od fabryki, która

ju¿ pracowa³a wszystkimi oddzia³ami.
Czu³ siê nadzwyczaj zmêczonym i wyczerpanym prac¹ i ci¹g³ymi k³opotami.
Z Lucy widywa³ siê po dwa razy dziennie. Spotkania te by³y dla niego mêczarni¹,

tym wiêksz¹, ¿e Lucy bardzo zbrzyd³a; nie móg³ patrzeæ bez g³êbokiej urazy na jej
zdeformowan¹ figurê, a prawie ze wstrêtem ca³owa³ jej twarz obrzêk³¹, pokryt¹ ¿ó³ty-
mi plamami.

Ona szybko odczu³a wra¿enie, jakie wywiera³a, wiêc ka¿da schadzka koñczy³a siê gorzki-
mi wyrzutami i p³aczem.

Mêczyli siê oboje strasznie.
Ona kocha³a z dawn¹ si³¹, tylko zniknê³a w niej dawna wytworna, namiêtna ko-

chanka; ta pe³na nieœwiadomej dyskrecji, szczerej naiwnoœci i wzruszaj¹cej nieœmia-
³oœci Lucy, ta piêkna Lucy, podziw £odzi, a budzi³a siê w niej prosta, ordynarna, bez
wychowania i kultury ¯ydówka z ma³ego miasteczka. Robi³a siê krzykliw¹, aroganck¹
i g³upi¹.

To przysz³e macierzyñstwo tak j¹ przeistacza³o zupe³nie i budzi³o wszystkie w³aœciwoœci
rasy, do jakiej nale¿a³a.

Karol z przera¿eniem pewnym spostrzega³ te zmiany, ale ¿e czu³ siê winnym wobec niej,
wiêc przycisza³, jak móg³, wstrêt i nienawiœæ, jaka siê w nim rozrasta³a, i dosyæ spokojnie
znosi³ wybryki jej i kaprysy.

Wymawia³a mu przy ka¿dym spotkaniu, ¿e uczyni³ j¹ nieszczêœliw¹, przypomina³a ci¹gle
z przyjemnoœci¹ udrêczania jego i siebie, ¿e to dziecko, które mia³o siê narodziæ – to jego
dziecko, torturowa³a go ci¹g³¹ obaw¹ œmierci, a koñczy³a rzucaniem mu siê w ramiona i na-
miêtnymi wybuchami zmys³owoœci.

Po kilku dniach po¿egna³ j¹, chocia¿ jeszcze nie wyje¿d¿a³, bo mu ju¿ brakowaæ zaczyna-
³o si³ i cierpliwoœci.

Pozosta³ w Berlinie i odpoczywa³ dopiero naprawdê, przepêdzaj¹c dnie ca³e i noce na pu-
stej, bezmyœlnej zabawie.

Pewnego dnia wróci³ rano i by³o ju¿ dobrze po po³udniu, a on spa³ jeszcze, gdy zbudzi³ go
woŸny z telegrafu z depesz¹.

Sennymi, nieprzytomnymi oczyma przeczyta³:
„Przyje¿d¿aj! Fabryka siê pali. Moryc.”
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Wyskoczy³ z ³ó¿ka, ubra³ siê spiesznie i zacz¹³ piæ wolno wystyg³¹ dawno herbatê, i pa-
trzy³ przez okno na drug¹ stronê ulicy, po chwili d³ugiej dopiero spostrzeg³, ¿e trzyma w za-
ciœniêtej d³oni jakiœ papier, rozwin¹³ i znowu przeczyta³.

– Fabryka siê pali! – wykrzykn¹³ zdumionym i przestraszonym g³osem i rzuci³ siê na ko-
rytarz, jakby biegn¹c na ratunek, dopiero przy windzie oprzytomnia³ i zapanowa³ nad sob¹.

Zamówi³ specjalny poci¹g i pe³en nieopisanej trwogi czeka³ w jakiejœ ma³ej restauracji przy
banhofie149.

Co pi³, co robi³, co mówi³, nic o tym nie wiedzia³, bo by³ ca³¹ swoj¹ istot¹ tam, przy pal¹-
cej siê fabryce.

Gdy zawiadomili, ¿e poci¹g czeka, zrozumia³ dobrze, bo wsiad³; gdy siê go o coœ pytali, rów-
nie¿ rozumia³, tylko odpowiedzieæ nie umia³, bo ci¹gle bezwiednie dŸwiêcza³o mu w mózgu:

– Fabryka siê pali!
Zaraz ze stacji poci¹g sk³adaj¹cy siê tylko z wagonu osobowego, brankardu150 i maszyny,

rzuci³ siê jak rumak spiêty ostrogami i pogna³ ca³¹ si³¹ pary w przestrzeñ zaœnie¿on¹.
Z jakiejœ stacji, gdzie siê zatrzymano na chwilê, telegrafowa³ do Moryca i prosi³, aby go

depeszami zawiadamiano o postêpie po¿aru.
Polecieli dalej.
Stacje, miasta, wielkie wzgórza, rzeki, lasy migota³y tylko jak w kalejdoskopie, przesuwa-

³y siê jak cienie, jak wizje i ginê³y w ciemnoœciach nocy.
Nie zatrzymywali siê prawie nigdzie, poci¹g jak zwierzê oszala³e rzuca³ siê z krwawymi œle-

piami naprzód, po¿era³ przestrzenie, dysza³ ob³okami skier z³otych i przy potê¿nym œpiewie t³o-
ków i huku kó³ bij¹cych z wœciek³oœci¹ o szyny, pru³ ciemnoœci, bieg³ coraz dalej i dalej...

Borowiecki z twarz¹ rozp³aszczon¹ na szybie wagonu sta³ wci¹¿ i patrzy³ w noc ciemn¹,
w drgaj¹ce majaki rzeczy przesuwaj¹cych siê, w zaœnie¿one p³aszczyzny, uciekaj¹ce w ty³.

Nic nie widzia³, spogl¹da³ tylko ci¹gle na zegarek.
W Aleksandrowie czeka³a ju¿ depesza.
„Pali siê!”
Przesiad³ siê do oczekuj¹cego ju¿ ekstra-poci¹gu i jecha³ dalej.
Noc ju¿ by³a póŸna.
Pozas³ania³ œwiat³a i po³o¿y³ siê, ale zasn¹æ nie móg³, bo pod czaszk¹, w nim ca³ym, prze-

wala³y siê tumany trwogi pe³ne rozpryœniêtych obrazów, tym boleœniejszych, ¿e nie potrafi³
schwytaæ ich konturów i zapamiêtaæ, rozlewa³y siê niepochwytnie i przepe³nia³y go drêcz¹-
cym, nieustannym dr¿eniem.

Zerwa³ siê na nogi, œwiat³o ods³oni³ i zbieraj¹c wszystkie si³y woli zacz¹³ w notesie obli-
czaæ swoje aktywa i pasywa. Ale nie skoñczy³, cofn¹³ siê z trwog¹ przed uœwiadomieniem
dok³adnym stanu swoich interesów.

Asekuracja mog³a tylko pokryæ d³ugi, wspólników i pieni¹dze Anki. Ani jego w³asnych
kapita³ów, ani pracy osobistej, ani warsztatu do pracy przysz³ej – nie zobaczy³ w cyfrach.

Nie chcia³ myœleæ o tym, ale czym usilniej pragn¹³ zapomnieæ, tym ¿ywiej te z³owrogie
cyfry wy³azi³y mu z g³êbin mózgu i migota³y na rozpalonych gor¹czk¹ siatkówkach.

– Co tu robiæ – myœla³ chwilami tylko, bo nie móg³ ju¿ myœleæ, nie móg³ spl¹taæ jednej
ca³ej myœli, wszystko siê w nim zapada³o, zalewane straszn¹ niecierpliwoœci¹.

Patrzy³ znowu w noc i przeklina³ powolnoœæ, z jak¹ poci¹g lecia³, bo on rozgor¹czkowan¹
wyobraŸni¹ ju¿ z tysi¹c razy bieg³ naprzód, ju¿ by³ w £odzi, ju¿ widzia³ ³uny, widzia³ p³o-
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mienie ¿r¹ce mu jego pracê, s³ysza³ wrzaski i huki zapadaj¹cych siê budynków, duszê mia³
pe³n¹ po¿aru, który go tak pali³.

Zrywa³ siê z miejsca, chodzi³ po wagonie, rozbija³ siê o œciany, czu³ siê jakby pijanym, to
le¿a³ d³ugo i wpatrzony w œwiat³o tak siê jednoczy³ wewnêtrznie z poci¹giem, tak z nim bieg³
i pracowa³ razem, ¿e czu³ w sobie obroty kó³, dyszenie maszyny, ca³y wysi³ek pracy, wielk¹,
dzik¹ rozkosz lecenia bez pamiêci wskroœ pustych zimowych pól i nocy.

Godziny p³ynê³y wolno, strasznie wolno.
Otworzy³ okno i wysun¹³ g³owê na mroŸny ch³ód nocy.
Zimny, przejmuj¹cy wiatr, lec¹cy od pól œnie¿nych, bi³ go po twarzy rozpalonej, a ciemne,

po³yskuj¹ce œniegiem przestrzenie, okrêca³y mu duszê szaroœci¹ i smutkiem.
Poci¹g bieg³ wci¹¿ jak b³yskawica pe³na grzmotów. Uœpione stacyjki, zasypane œniegiem

wioski, gn¹ce siê pod okiœci¹ œnie¿n¹ lasy i d³ugi ³añcuch latarñ stra¿niczych, podobnych do
œwietlistych baniek p³ywaj¹cych po morzu ciemnoœci, ucieka³y z szalonym poœpiechem w ty³,
jakby z trwog¹ przed potworem.

„Jeszcze siê pali!”
Mówi³a trzecia depesza, jak¹ zasta³ w Skierniewicach.
Podar³ j¹ i rzuci³ na ziemiê.
Wypi³ ca³¹ butelkê koniaku, ale nie uspokoi³ siê ani zapomnia³.
Jecha³ znowu dalej i modli³ siê prawie do maszyny, byle prêdzej lecia³a.
Czu³ siê chorym i tak zdenerwowanym, ¿e nie móg³ siê utrzymaæ na nogach, bola³o go

serce, bola³y go wszystkie miêœnie, a ka¿da myœl przenika³a mózg jakby ostrzem rozpalonym;
chodzi³ niezmordowanie od okna do okna, siada³ po wszystkich miejscach i zrywa³ siê na-
tychmiast, i znowu bieg³ patrzeæ w mroŸn¹, zimow¹ noc, w ponure przestrzenie, które na
pró¿no chcia³ przenikn¹æ wzrokiem.

Z bij¹cym sercem przygl¹da³ siê stacjom mijanym w szalonym pêdzie, aby zobaczyæ ich
nazwy, które przeczuciem prawie wyrywa³ z ciemnoœci.

Ale mêka niepokoju trwa³a wci¹¿, bez przerwy, zapuszcza³a swoje cienkie pazury we
wszystkie nerwy, we wszystkie centra i rwa³a coraz boleœniej.

Zapada³ ze znu¿enia jakby w drzemkê, z której siê budzi³ oblany potem strachu i jeszcze
silniejszym poczuciem w³asnej bezsilnoœci.

Zmêczenie zaczyna³o braæ górê, coraz niewyraŸniej wiedzia³, gdzie jest i co siê z nim dzie-
je, jak przez sen spostrzega³ blady, zimowy œwit, który zagl¹da³ do okien zielonaw¹ twarz¹
i wlók³ siê senny po œniegach, i zgarnia³ mroki z pól, ods³ania³ zarysy lasów, b³yska³ ju¿ œwia-
t³ami budz¹cych siê wiosek i obwija³ siê w masy brudnych chmur nap³ywaj¹cych z poœpie-
chem ze wschodu, a potem okry³ siê p³acht¹ olbrzymi¹ szaroœci i zacz¹³ z niej wytrz¹saæ
œnieg, który pada³ gêstymi p³atami i przys³oni³ wszystko.

W Koluszkach ju¿ depeszy nie by³o.
Ale ju¿ zmóg³ zmêczenie, umy³ siê i zacz¹³ przyprowadzaæ do równowagi rozstrojone nerwy.
Opanowa³ siê niejako fizycznie, zmusi³ do zewnêtrznego spokoju i do logicznego myœle-

nia, ale nie móg³ st³umiæ niecierpliwoœci i niepokoju, który w miarê zbli¿ania siê do £odzi
wzrasta³ niepomiernie.

Bolesne refleksje rozgorycza³y go coraz wiêcej.
Tyle lat pracy, wszystkie nadzieje, tyle wysi³ków, tyle pragnieñ, ca³a przysz³oœæ – wszyst-

ko to widzia³ ulatuj¹ce z dymem.
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Ból go targa³ tym sro¿szy, im bardziej czu³ siê bezsilnym, im bardziej protestowa³ prze-
ciwko z³ym, nienawistnym losom.

Œnieg pada³ coraz gêstszy, tak ¿e pomimo dobrego ju¿ dnia nic nie by³o widaæ.
Poci¹g bieg³ z szalon¹ szybkoœci¹ i jakby przedziera³ siê przez te bia³e strzêpy, zasypuj¹ce

œwiat, a Borowiecki wychylony przez okno chwyta³ spieczonymi ustami ostre powietrze
i wskroœ œnie¿nych zas³on wypatrywa³ konturów fabryk i dr¿a³ tak¹ niecierpliwoœci¹, ¿e gryz³
sobie palce, aby nie krzyczeæ z bólu.

Maszyna jakby podziela³a jego niepokój, bo gna³a jakby pêdzona szaleñstwem; bieg³a za-
dyszana, rzuca³a siê jak w konwulsjach, charcza³a z wysi³ku, zgrzyta³a t³okami, oddycha³a
ob³okami dymu i podobna do olbrzymiego ¿uka hucz¹cego wskroœ œnie¿nych p³aszczyzn le-
cia³a zapamiêtale, naprzód, bez tchu, jakby w nieskoñczonoœæ.
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XXXVII

Poprzedniego popo³udnia Anka jak zwykle o tej godzinie siedzia³a przy panu Adamie, któ-
ry dzisiaj by³ wiêcej rozdra¿nionym i niespokojnym. Ci¹gle pyta³ siê o Karola i co chwila
narzeka³ na dusznoœæ i ostry ból serca.

Dzieñ by³ posêpny, œnieg po kilkakroæ polatywa³, ale przed wieczorem usta³, tylko wiatr
siê wzmóg³ i bi³ w okna œniegiem, i targa³ drzewami ogródka, i przewala³ siê z poœwistem po
werandzie, na któr¹ wychodzi³y okna chorego.

O zmroku i wiatr umilk³, zrobi³a siê g³êboka cisza, w której tylko hucza³y g³oœniej fabryki.
– Kiedy Karol przyjedzie? – zapyta³ znowu s³abym szeptem.
– Nie wiem – odpowiedzia³a chodz¹c po pokoju i spogl¹daj¹c przez okna.
Czu³a siê dziwnie zmêczon¹, a do tego przy³¹czy³a siê jakaœ nuda niewypowiedziana

i smutek p³yn¹cy jakby razem z t¹ szar¹, brudn¹ noc¹, co £ódŸ pokrywa³a.
Ca³e tygodnie nie wychodzi³a z domu przesiaduj¹c przy panu Adamie i niecierpliwi¹c siê

coraz boleœniej wyczekiwaniem jakiegoœ koñca.
Teraz, chodz¹c po tym w po³owie ciemnym pokoju, przesyconym zapachami lekarstw,

wyda³o siê jej, ¿e jest skazana na zawsze, ¿e ta mêka oczekiwania nigdy siê ju¿ nie skoñczy.
Nawet siê ju¿ nie buntowa³a przeciwko koniecznoœci, poddawa³a siê biernie losom i opa-

da³a w siebie, w najg³êbszy ze smutków, w smutek rezygnacji.
Pan Adam zacz¹³ pó³g³osem mówiæ swoje wieczorne pacierze; nie odmawia³a z nim dzi-

siaj, bo nawet nie s³ysza³a, zatopiona w odrêtwieniu, z jakim patrzy³a w okno, na zasypany
œniegiem ogródek i na mury fabryki.

Jakiœ cz³owiek wybieg³ z furtki fabrycznej i bieg³ z najwiêkszym poœpiechem do werandy
krzycz¹c coœ g³oœno.

Anka porwa³a siê i wybieg³a naprzeciw.
– Pali siê! – be³kota³ Socha.
– Gdzie?
Zamknê³a drzwi do przedpokoju, aby chory nie us³ysza³.
– W fabryce. Zapali³o siê w suszarni na trzecim piêtrze!...
Nie pyta³a wiêcej, pchniêta pierwszym odruchem pobieg³a do fabryki i zaraz za furtk¹ zo-

baczy³a p³omienie, wychylaj¹ce czerwone ³by z okien trzeciego piêtra.
Na dziedziñcu by³ zamêt nie do opisania, ludzie z krzykiem ob³¹kanych wybiegali z pawi-

lonów, szyby pêka³y w oknach i czarne gryz¹ce dymy, pe³ne ognistych jêzyków, liza³y okien-
ne ramy i siêga³y dachów.

– Ojciec! – krzyknê³a przestraszona nag³ym przypomnieniem i wróci³a do domu.
Ale teraz i na werandzie s³ychaæ ju¿ by³o krzyki, a p³omienie zaczê³y ukazywaæ siê na

dachach, wprost okien domu.
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– Co siê tam dzieje, Anka? – zapyta³ stary niespokojnie.
– Nic... nic... podobno u Trawiñskiego sta³ siê jakiœ wypadek – odpowiedzia³a prêdko,

sama zapali³a lampê i dr¿¹cymi rêkami zapuœci³a rolety.
– Panienko... laboga... adyæ... – wrzasnê³a s³u¿¹ca, wbiegaj¹c.
– Cicho... – krzyknê³a gwa³townie. – Zapal lampê, bo tu za ciemno...
– Adyæ siê ju¿ pali...
– Prawda... dobrze... idŸ... zawo³am ciê...
G³ucha, spl¹tana wrzawa po¿aru podnosi³a siê coraz bardziej, potê¿nia³a i zaczê³a siê ju¿

wdzieraæ przez okna i drzwi.
– Bo¿e! Bo¿e! – szepta³a bezradnie, nie wiedz¹c co robiæ, jak przyt³umiæ te szumy, aby

ich nie us³ysza³ pan Adam.
– Anka, poproœ pana Maksa na herbatê.
– A dobrze. Zaraz napiszê do niego.
Rzuci³a siê do biurka, odsuwa³a krzes³a, trzaska³a szufladami, rzuci³a na ziemiê jakiœ wa-

zon, potem ciê¿k¹ tekê z papierami, przy podnoszeniu której przewróci³a kilka krzese³, to
szuka³a atramentu, st¹pa³a g³oœno, ha³aœliwie uderza³a drzwiami.

– Co ty wyrabiasz dzisiaj! – mrukn¹³ chory, który jakoœ niespokojnie nastawia³ uszów i chwy-
ta³ pomimo pewnej g³uchoty te dziwne drgania krzyków, nape³niaj¹cych coraz wiêcej pokój.

– Niezgrabna jestem... bardzo niezgrabna... to nawet ju¿ Karol zauwa¿y³!... – t³umaczy³a
siê i wybuchnê³a d³ugim, bezprzyczynowym œmiechem.

Zajrza³a do drugiego pokoju, aby spojrzeæ na fabrykê.
Krzyk wydar³ siê jej z piersi, krzyk bezwiedny, bo ujrza³a falê ognia piêtrz¹c¹ siê nad fa-

bryk¹ coraz wy¿ej, coraz szerzej, coraz straszniej.
– Co ci siê sta³o? – zapyta³ chory, us³ysza³ bowiem.
– Nic... nic... uderzy³am siê o drzwi... – szepta³a chwytaj¹c siê za g³owê, aby ukryæ pomie-

szanie, aby siê choæby na chwilê opanowaæ.
Trzês³a siê jak w febrze, wszystko w niej tak dygota³o, ¿e staæ nie mog³a.
Stra¿ ogniowa, poprzedzana chrapliwymi g³osami tr¹bek, w najwiêkszym galopie przele-

cia³a ulic¹.
– Anka, co to?
– Wozy jakieœ przejecha³y tak prêdko... – odpowiedzia³a.
– Zdaje mi siê, ¿e jak¹œ muzykê by³o s³ychaæ?
– To dzwonki od sanek!... dzwonki!... Mo¿e ojcu przeczytaæ co, dobrze?
Skin¹³ g³ow¹ potakuj¹co.
Przyciszy³a w sobie burzê, nadludzkim wysi³kiem zapanowa³a nad sob¹ i zaczê³a czytaæ.
Czyta³a bardzo g³oœno.
– S³yszê... s³yszê... – szepn¹³ niecierpliwie pan Adam.
Nie zwa¿a³a na to, czyta³a dalej. Nie wiedzia³a, co czyta, nie rozumia³a ani jednego s³owa,

nie widzia³a ani jednej litery, rozgor¹czkowany mózg snu³ jak¹œ improwizacjê, a ca³¹ dusz¹,
resztkami œwiadomoœci chwia³a siê na fali krzyków, trzasków i odg³osów, jakie siê rwa³y od
p³on¹cej fabryki.

Krwawe odblaski po¿aru, pomimo œwiat³a wewn¹trz pokoju, zaczê³y ju¿ zabarwiaæ rolety.
Czyta³a jednak dalej. Serce przestawa³o biæ, trwoga niewypowiedziana rozsadza³a jej

mózg, pot wysi³ku okry³ twarz poblad³¹, jakby nagle zastyg³¹ w masce strachu, œci¹gniête
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brwi pokrywa³y rozgor¹czkowane oczy, g³os siê rwa³ co chwila, zmienia³ brzmienia i taki
ostry, taki okropny ból gryz³ jej serce, tak j¹ ³ama³, tak dusi³, ¿e by³a blisk¹ szaleñstwa.

Jeszcze panowa³a nad sob¹.
Krzyki ju¿ bardzo wyraŸnie dolatywa³y do pokoju; a ³oskot padaj¹cych murów i wal¹cych

siê sufitów co chwila wstrz¹sa³ ca³ym domem...
– Ciszej... ciszej... ciszej... Jezus! litoœci!... – myœla³a b³agalnie i pada³a przed tym Imie-

niem, i wszystkimi potêgami ¿ebra³a zmi³owania.
Pan Adam przerywa³ czytanie i s³ucha³ coraz niespokojniej.
– Krzycz¹! jakby w fabryce Karola... Zobacz, Anka.
Zobaczy³a...
Zobaczy³a z drugiego pokoju, ¿e ju¿ ca³a fabryka w ogniu, ¿e po¿ar jak burza sro¿y³ siê

nad wszystkimi pawilonami i rzyga³ ognistymi falami ku niebu...
– Nic... nic... ojcze... Wiatr tak szumi... ogromny wiatr... – wyszepta³a z najwiêkszym wy-

si³kiem.
Brakowa³o jej powietrza... dusi³a j¹ rozpacz... bezradnoœæ... obawa... Czu³a dobrze, ¿e ten

po¿ar zabi³by ojca...
– Co robiæ?... Czemu nie ma Karola?... a jeœli i dom zacznie siê paliæ?...
Jak b³yskawice pal¹ce przebiega³y te myœli, hipnotyzowa³y j¹ strachem bezbrze¿nym i obe-

zsila³y do reszty.
Nie, nie mog³a wiêcej czytaæ.
Chodzi³a po pokoju, zatacza³a siê prawie, ustawia³a ha³aœliwie stolik do herbaty.
– To wiatr... Pamiêta ojciec ten wiatr w Kurowie?... A ta nasza aleja topolowa, któr¹ wi-

cher wtedy wyrwa³ i po³ama³?... Bo¿e!... tak siê ba³am wtedy... Jeszcze... dzisiaj... teraz... s³y-
szê ten straszny szum... ten trzask... te jêki drzew ³amanych... to okropne wycie... Bo¿e...
Bo¿e... jakie to jest straszne...

Nic ju¿ mówiæ nie mog³a, g³os siê jej zerwa³, sta³a przez mgnienie nieruchoma, zas³ucha-
na w potê¿niej¹cy krzyk po¿aru, zmartwia³a groz¹.

– Tam siê coœ dzieje – zauwa¿y³ chory usi³uj¹c siê podnieœæ.
Zbudzi³a siê, zapewnia³a go, ¿e nie, posz³a do saloniku i si³¹ nadzwyczajn¹ przysunê³a

fortepian pod drzwi otwarte i zaczê³a graæ jak¹œ szalon¹, dzik¹ galopadê.
DŸwiêki pe³ne sza³u i weso³oœci zala³y mieszkanie, drga³y takim potê¿nym rytmem, tak

siê skrzy³y i chichota³y w szalonym wirze, ¿e istotnie przyt³umi³y odg³osy ognia i powróci³y
na twarz pana Adama spokój, a nawet pewn¹ weso³oœæ.

Anka gra³a coraz gwa³towniej, struny pêka³y co chwila z bolesnym brzêkiem, nic nie s³y-
sza³a; ³zy p³ynê³y strumieniami po jej twarzy, nie wiedzia³a, ¿e p³acze, nie widzia³a nic, nie
rozumia³a nic, gra³a bezprzytomnie, trzymana jedynie myœl¹ uratowania ojca.

Naraz dom zadr¿a³, obrazy pozlatywa³y ze œcian, rozleg³ siê taki huk, jakby pó³ œwiata runê³o.
Pan Adam rzuci³ siê do okna, zerwa³ rolety i ³una po¿aru niby krwawa rzeka uderzy³a

w niego i zala³a ca³y pokój.
– Fabryka! Karol! Karol!... – wyszepta³ i upad³ na wznak chwytaj¹c siê za gard³o, drga³ kon-

wulsyjnie, wyrzuca³ nogami, szarpa³ ko³drê sztywniej¹cymi palcami i charcza³ jak duszony.
Anka rzuci³a siê do niego, wo³a³a na s³u¿bê, dzwoni³a, ale nikogo nie by³o, próbowa³a go

cuciæ, ratowaæ, wszystko by³o na pró¿no, nie dawa³ znaku ¿ycia, a ona, oszala³a, wybieg³a
przed dom i zaczê³a krzyczeæ o pomoc.
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Wkrótce zjawili siê ludzie z Wysockim, który zajêty by³ ratowaniem poparzonych robotni-
ków, ale by³o ju¿ za póŸno, pan Adam nie ¿y³, a Anka le¿a³a przy nim na pod³odze bezprzy-
tomna.

Fabryka pali³a siê dalej.
Huk, który odkry³ panu Adamowi po¿ar i zabi³ go, by³ to wybuch kot³a, który wylecia³

w powietrze, wyrwa³ ze sob¹ pó³ pawilonu i niby meteor ognisty zatoczy³ wielk¹ elipsê i spad³
na frontowy pawilon fabryki starego Bauma, przebi³ dach, rozbi³ sufit, zdruzgota³ drugie
i pierwsze piêtro i zary³ siê w dolnej sali, zasypany gruzami budynku, który równie¿ zacz¹³
siê paliæ.

Po wybuchu po¿ar fabryki Borowieckiego rozszerza³ siê coraz gwa³towniej.
Przez rozerwane wybuchem mury, niby przez straszn¹ ranê, buchnê³y potoki ognia i dy-

mów i z dzik¹ wrzaw¹ sza³u ogarnê³y wszystko krwawymi objêciami.
Pomimo wysilonej pracy stra¿y ogniowej pawilony zapala³y siê od pawilonów, ogieñ jak

¿ywa istota pe³za³ po murach, dar³ siê po dachach, przesuwa³ siê krwawymi prêgami nad dzie-
dziñcem, a¿ siê po³¹czy³ i zwichrzonymi falami przewala³ siê po fabryce.

Grozê potêgowa³a noc bardzo ciemna i wiatr silny, który podsyca³ p³omienie i targa³ je jak
w³osy ogniste na wszystkie strony.

Dachy siê zapada³y, a wtedy s³upy krwawej kurzawy, oœlepiaj¹cy deszcz ognia wytryski-
wa³ w górê i lecia³ na domy s¹siednie, na miasto, w noc czarn¹.

K³êby gryz¹cego dymu nape³nia³y dziedziniec i okrywa³y mury jakby mg³¹ czarn¹, wskroœ
której wi³y siê z rykiem ogniste wê¿e, goni³y siê potwory krwawe, wychyla³y rozwichrzone
³by p³omienie.

Piêtra siê wali³y, wypalone wnêtrza z hukiem wstrz¹saj¹cym pada³y w morze ognia, mury
pêka³y i sypa³y siê w gruzy.

Ogieñ tryumfowa³, ludzie ju¿ odstêpowali, bo musieli broniæ s¹siedniej fabryki Trawiñ-
skiego i gasiæ po¿ar w fabryce Bauma.

Moryc, ochrypniêty, spocony, rozgor¹czkowany, jeszcze biega³ i krzycza³, ale nikt go nie
s³ysza³ w tym chaosie dzikich krzyków, a przy tym w podwórzu, pe³nym jeszcze rumowisk
niedawnego budowania, gor¹co by³o nie do wytrzymania, ogieñ by³ ze wszystkich stron i ni-
by morze wzburzone hucza³, opada³ na chwilê, podnosi³ znowu straszn¹ g³owê, potrz¹sa³ ni¹
z wyciem radosnym, a wtedy ¿agwie ogniste, p³on¹ce k³êby przêdzy, przepalone szmaty ma-
teria³ów wylatywa³y z g³êbin i jak z³owrogie ptactwo ogniste lecia³y z szumem w powietrze.

Taka by³a moc po¿aru, ¿e ludzie milkli i stali w os³upieniu, bezradni, og³upiali, i z trwog¹
niewyt³umaczon¹ cofali siê, i coraz to zrywa³ siê ze wszystkich piersi okrzyk zgrozy, ale gin¹³
w chaosie szumów i trzasków, w bolesnym jêku maszyn zapadaj¹cych siê razem z salami,
w huku murów pêkaj¹cych i w tej dzikiej, rozszala³ej, sycz¹cej muzyce ognia.

Po¿ar wy³ tryumfalny hymn zwyciêstwa, powiewa³ czerwonymi p³achtami w ciemnoœci
nocy i tarza³ siê oszala³y po budynkach, rycza³, œwista³, hucza³ i gryz³ krwawymi k³ami mury,
rozrywa³ maszyny, liza³ ¿elaza, przepala³, targa³, depta³ jeszcze szcz¹tki.

Nad ranem, gdy œnieg zacz¹³ padaæ, ogieñ wyczerpa³ siê z si³, sta³y ju¿ tylko go³e mury,
bez dachów, bez piêter, bez okien, nagie szkielety o czarnych, rozsypuj¹cych siê œcianach,
wielkie kwadraty podobne do skrzyñ podziurawionych, dymi¹cych wszystkimi otworami, na
dnie których czo³ga³y siê jeszcze resztki ognia i niby polipy ssa³y krwawymi jêzykami ostatki
si³ z trupa fabryki.
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O szarym, smutnym poranku, zasypywanym coraz gêstszym œniegiem, przyjecha³ Boro-
wiecki.

Wyskoczy³ z doro¿ki i pobieg³ prosto na dziedziniec.
Stan¹³ na œrodku wœród rumowisk i dymi¹cych siê g³owni, które zalewano wod¹, ogarn¹³

wolno oczami te mury podarte, podobne do ³achmanów przepalonych, prawdziwe cmenta-
rzysko pracy jego i marzeñ, kupy zgliszcz rozpalonych i patrzy³ d³ugo i spokojnie.

Ani jeden nerw nie drgn¹³ mu ¿alem; zdenerwowanie, wszystkie obawy i niepokoje, któ-
rymi szala³ w poci¹gu, pierzchnê³y wobec rzeczywistoœci, na któr¹ patrzy³ teraz oko w oko,
patrzy³ coraz zimniej, twarz mu siê powleka³a surowoœci¹, a serce nape³niaæ zaczê³o uczucie
z³oœci, nienawiœci i uporu.

Moryc przyszed³ do niego z gromad¹ ró¿nych ludzi, wita³ ich obojêtnie i spokojnie, s³u-
cha³ opowiadañ o pocz¹tku i przebiegu po¿aru.

Nie pyta³ siê o nic i poszed³ do kantoru, który ocala³ razem ze sk³adami gotowego towaru,
prawie pustymi.

Dach by³ tylko zerwany na tych niskich parterowych budynkach.
W kantorze jêcza³ stary Jaskólski, poparzony przy ogniu, opatrywa³ go Wysocki.
Borowiecki przez wybite okno patrzy³ jeszcze na dymi¹ce gruzy, a potem powiedzia³ przy-

ciszonym, ale mocnym g³osem do Moryca:
– No i có¿! trzeba zacz¹æ na nowo.
– Tak, tak! A¿ebyœ ty wiedzia³, co ja przeszed³em! Jestem zupe³nie chory, bojê siê o sie-

bie... Co za nieszczêœcie, co za nieszczêœcie... By³em w mieœcie, patrzê, jedzie stra¿, no, niech
jedzie zdrowo, niech siê spóŸni, a tu ktoœ mówi: „Borowiecki siê pali...”. Przyjecha³em, ju¿
ca³a przêdzalnia by³a w ogniu! Co ja prze¿y³em, co ja prze¿y³em!

Narzeka³ dalej p³aczliwym g³osem, symulowa³ rozpacz i wielk¹ boleœæ, a bystrymi oczami
nieznacznie obserwowa³ twarz Karola.

Borowiecki s³ucha³ d³ugo, a¿ w koñcu, znudzony tym opowiadaniem w kó³ko, nachyli³ siê
i szepn¹³ mu bardzo cicho do ucha:

– Nie blaguj, to twoja robota!
Moryc odskoczy³ gwa³townie i zacz¹³ krzyczeæ:
– Ty jesteœ wariat! Ty masz bzika, ty!...
– Powiedzia³em.
Odwróci³ siê do Mateusza, który zap³akany, ubrudzony, ca³owa³ go po rêkach i be³kota³

coœ niewyraŸnie.
Karol tyle zrozumia³, ¿e ktoœ umar³.
– Kto umar³, gadaj po ludzku! – krzykn¹³ zniecierpliwiony.
– Starszy pan! O, mój Bo¿e, przylatujemy, a tu pan nie¿ywy, a panienka na ziemi...
– S³uchaj, b³aŸnie, nie bredŸ, bo ci ³eb rozbijê o drzwi! – zawo³a³ Karol, przyskakuj¹c do niego.
– Pan Adam umar³ na anewryzm serca, spowodowany prawdopodobnie nag³ym przestra-

chem, by³em tam... IdŸ pan do panny Anki, bo i ona na pó³ ¿ywa! – powiedzia³ mu Wysocki.
Borowiecki, który ojca kocha³ bardzo, by³ przera¿ony t¹ wiadomoœci¹ i jakby nie wierz¹c

zapewnieniom doktora pobieg³ do domu.
W progu ju¿ spotka³ Ankê, któr¹ przenoszono do Trawiñskich.
– Panie Karolu! panie Karolu! – wyszepta³a dziewczyna, chwyci³a jego rêkê i strumieñ ³ez

pop³yn¹³ po jej mizernej twarzy.
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– Cicho! nie p³acz!... Fabrykê odbudujê na nowo... Wszystko bêdzie dobrze...
– Ojciec... ojciec...
Nie mog³a mówiæ wiêcej, tylko p³aka³a spazmatycznie.
– Przyjdê po po³udniu do pani! – powiedzia³ prêdko i skin¹³ na robotników, ¿eby j¹ ponie-

œli, bo przypomnienie ojca œcisnê³o mu serce jakby obrêcz¹.
Poszed³ do niego i d³ugo patrzy³ w dobr¹, szlachetn¹ twarz starca, tak zmienion¹ strasznie

przez œmieræ i tak zastyg³¹ w jakimœ nie dokoñczonym krzyku, w jakiejœ mêce, która pokrzy-
wi³a mu rysy, ¿e zadr¿a³ z przera¿enia.

Przy zw³okach ojca prze¿y³ najboleœniejsze chwile ¿ycia.
D³ugie godziny siedzia³ w najwiêkszym skupieniu i rozsnuwa³ wszystkie pasma swojego

¿ycia, obna¿a³ siê przed samym sob¹, przygl¹da³ siê nagiej duszy swojej. To go uspokoi³o
zupe³nie, ale i przeniknê³o mu serce dziwnym smutkiem, który ju¿ w nim pozosta³.

Poszed³ spaæ i spa³ bardzo d³ugo; obudzi³ siê zupe³nie rzeŸwy i zdecydowany do schwyta-
nia siê za bary z losem, do walki, ale zaraz na wstêpie uderzy³ siê o pierwsz¹ zaporê.

Moryc oœwiadczy³ wœród najczulszych zapewnieñ przyjaŸni, ¿e cofa swój wk³ad i kapita-
³y, ¿e ju¿ zrobi³ zastrze¿enie w towarzystwie asekuracyjnym.

– Rozumiem ciê, urz¹dzi³eœ siê sprytnie, aby mnie zgubiæ, ale czy myœlisz, ¿e ci siê uda,
¿e ja nie powstanê?

– Ty jesteœ roz¿alony, nie wiesz, co mówisz, krzywdzisz mnie pos¹dzeniami. Ja siê cofam,
bo nie mogê trzymaæ pieniêdzy w martwym interesie, ty dasz sobie radê i beze mnie, a ja
muszê ¿yæ, robiê interes z teœciem, mnie zaraz potrzeba gotówki!

Zacz¹³ mu z wielk¹ skwapliwoœci¹ opowiadaæ swoje interesy, które go zmuszaj¹ do tego
wycofania siê ze spó³ki, t³umaczy³ siê gor¹co, rzuci³ mu siê w koñcu na szyjê.

– Karol, ty nie patrz tak na mnie, ja ciê kocham jak brata, mnie a¿ serce boli, kiedy myœlê
nad twoimi stratami, mnie ciê tak ¿al, tak chcia³bym pomóc ci czymkolwiek, ¿e chocia¿ mi
to na nic, kupi³bym od ciebie te place po fabryce i te resztki, jakie zosta³y. Ty wiesz, jakie ja
mam serce dla przyjació³. Zap³aci³bym gotówk¹, po¿yczy³bym, a zap³aci³ zaraz, mia³byœ
z czym zaczynaæ.

Karol, oburzony tym projektem, otworzy³ mu drzwi.
– Masz moj¹ odpowiedŸ! Interesy za³atwiam w kantorze...
– Co! co! mnie?... Za moj¹ przyjaŸñ, za moj¹ ¿yczliwoœæ – wrzeszcza³ Moryc.
– Wynoœ siê, bo ciê ka¿ê wyrzuciæ – zawo³a³ porywczo i zadzwoni³ na Mateusza.
Moryc wyniós³ siê, a on usiad³ do obliczañ, które d³ugo trwa³y.
Wsta³ od nich blady i zdenerwowany, bo asekuracja pokrywa³a tylko d³ugi najwiêksze,

a mia³ jeszcze do pokrycia masê drobnych, które mog³y zjeœæ wartoœæ placów, jakie mia³, tak
¿e w rezultacie nie pozostawa³o mu nic.

Pójdzie znowu do s³u¿by, znowu bêdzie musia³ s³uchaæ, znowu zostanie maszyn¹ w jakim
wielkim organizmie, znowu bêdzie siê wiæ d³ugie lata w mêce bezsilnoœci, w marzeniach
bezp³odnych o swobodzie, bêdzie siê targaæ na ³añcuchu zale¿noœci i przez kraty, z nizin, bê-
dzie znowu patrzeæ na tych, którzy buduj¹ fabryki, tworz¹ ruch, zgarniaj¹ miliony i ¿yj¹ ca³¹
pe³ni¹ w³adz swoich, pragnieñ, namiêtnoœci!...

– Nie... nie... nie... – sycza³ przez zaciœniête zêby i odpycha³ te obrazy przesz³oœci z po-
gard¹ i z nienawiœci¹.

Dosyæ siê ju¿ najad³ dotychczasowego ¿ycia i ¿eby nie wiem co, nie powróci do niego.
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Mózg zacz¹³ gor¹czkowo pracowaæ nad sposobami wydobycia siê z tej matni, ani na
mgnienie nie myœla³ o poddaniu siê.

Na drugi dzieñ przyszed³ Maks, by³ bardzo blady i mia³ zapuchniête od p³aczu oczy, led-
wie siê trzyma³ na nogach, ale zaraz prosto mu oœwiadczy³, ¿e i on wycofuje swój wk³ad, ¿e
równie¿ kaza³ zrobiæ zastrze¿enie.

Wtedy Borowiecki nie móg³ ju¿ wytrzymaæ.
– I ty mnie opuszczasz, Maks? – szepn¹³ z gorycz¹ i ³zy, pierwsze ³zy w ¿yciu, zape³ni³y

jego oczy i zala³y mu duszê straszn¹ gorycz¹.
Ale zapanowa³ nad sob¹ i zacz¹³ przed nim rozwijaæ nowy plan fabryki, rozgrzewa³ siê

powoli, zwyciê¿a³ trudnoœci, nie widzia³ ju¿ niepodobieñstw, tylko do tej nowej, zaciêtej
walki z losem potrzebowa³ nie jego kapita³ów, a jego samego, jego uczciwoœci i zdolnoœci,
zaklina³ go na wszystko, aby z nim zosta³.

– Nie mogê. Nie gniewaj siê na mnie, nie miej do mnie ¿alu, ale nie mogê. Widzisz, ja
w tê fabrykê w³o¿y³em ca³¹ swoj¹ duszê, ja siê ni¹ cieszy³em jak dzieckiem, ¿y³em jej ¿yciem,
wszystko posz³o z dymem. Ju¿ bym nie mia³ ani si³, ani wiary do drugiej takiej roboty. Zro-
zum mój stan, a przebaczysz mi. B¹dŸ zdrów, Karol, bêdê zawsze twoim przyjacielem, za-
wsze licz na mnie, ale interesy muszê prowadziæ osobno. Sam jeszcze nie wiem, co bêdê
robiæ. B¹dŸ zdrów, Karol.

– B¹dŸ zdrów, Maks!
Uca³owali siê serdecznie na rozstanie.
Borowiecki nie mia³ do niego ¿alu, bo odczuwa³ jego stan, ju¿ mu zreszt¹ opowiedzieli

robotnicy, ¿e gdy ju¿ fabryce ¿adna pomoc nie mog³a poradziæ, Maks zamkn¹³ siê w kanto-
rze i p³aka³ jak dziecko nad ruinami pracy swojej.

– Jestem zupe³nie na czysto! Dobrze, dobrze! – odpowiedzia³, jakby wyzywaj¹c œwiat ca³y
do walki.

Kaza³ zaj¹æ siê pogrzebem ojca, a sam poszed³ do fabryki, bo ju¿ tam prowadzili roboty
urzêdnicy towarzystwa asekuracyjnego.

Ale wkrótce przylecia³ Mateusz z wiadomoœci¹, ¿e stary Müller czeka na niego.
Jako¿ ju¿ od progu fabrykant zacz¹³ go œciskaæ i mówi³ pospiesznie:
– By³em w Sosnowcu, dali mi depesz¹ znaæ dzisiaj dopiero, dlatego siê spóŸni³em. Bardzo

siê zmartwi³em, mnie ¿al, bo widzia³em, jak pan pracowa³, ale co pan bêdzie robiæ dalej?
– Jeszcze nie wiem.
– Wszystko pan straci³? – zapyta³ ¿ywo.
– Wszystko – odpowiedzia³ szczerze.
– G³upstwo, ja panu pomogê, pan mi zap³aci procent zwyk³y, a wybuduje fabrykê jeszcze

wiêksz¹, ja pana kocham, pan mi siê bardzo podoba, no, co?
Karol zacz¹³ przedstawiaæ z dziwnym uporem, ¿e nie bêdzie mia³ zabezpieczenia jego

kapita³: rysowa³ mu swoje po³o¿enie materialne w nadzwyczaj ponurych barwach, ale fabry-
kant rozeœmia³ siê na te dowodzenia.

– Keine gadanie! Masz pan rozum, to jest najwiêkszy kapita³. Straci³ pan dzisiaj, za parê
lat wszystko siê odbije. Ja by³em majstrem tkackim, ja nie umiem dobrze czytaæ, a mam fa-
brykê, mam miliony. Pan siê o¿eñ z moj¹ Mad¹ i bierz sobie wszystko, dawno ju¿ chcia³em
panu o tym powiedzieæ. To jest dobra dziewczyna! A nie chce pan siê z ni¹ ¿eniæ, to i tak
po¿yczê panu pieniêdzy. Mój Will nie na fabrykanta, jemu muszê kupiæ na wsi maj¹tek, bo
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on ma w g³owie wielkie pañstwo, a mnie potrzeba ziêcia takiego jak pan. No, có¿? – mówi³
prêdko, obciera³ rêkawem spocon¹, zat³uszczon¹ twarz i œledzi³ z niepokojem Karola.

– Powiedz prêdko, bo ja siê œpieszê...
– Dobrze! – odpowiedzia³ Karol zimno – dawno przecie¿ myœla³, ¿e na tym siê skoñczy.
Müller, uradowany, uœciska³ go, wyklepa³ po ³opatkach i pobieg³ do domu.
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XXXVIII

Up³ynê³o kilka tygodni od po¿aru i pogrzebu pana Adama, na którym Anka nie by³a; le¿a-
³a chora w domu Trawiñskich, dok¹d siê przeprowadzi³a.

Teraz czu³a siê ju¿ znacznie lepiej, ale na ulicê jeszcze nie wychodzi³a, bo nadesz³y strasz-
ne dni marcowe, pe³ne deszczów, b³ota i zimna.

Czu³a siê prawie zdrow¹, ale do równowagi nerwowej przychodzi³a bardzo wolno.
Ta straszna noc, zakoñczona nag³¹ œmierci¹ pana Adama, pozostawi³a w niej g³êbokie

œlady.
Ca³e dnie nieraz siedzia³a zapatrzona w jak¹œ g³¹b, z której nadlatywa³y do niej g³ucho

szumy pe³ne krwawych ³un, pe³ne krzyków nieludzkich i pe³ne strachu tak mocnego, ¿e mdla-
³a z przera¿enia lub jak ob³¹kana rzuca³a siê do ucieczki.

Musia³ zawsze ktoœ czuwaæ przy niej, rozrywaæ jej uwagê i nie pozwoliæ zapadaæ w przy-
pomnienia.

Najczêœciej robi³a to Nina, która z poœwiêceniem matki czuwa³a nad ni¹, codziennie tak¿e
przychodzi³a Wysocka, a ca³e wieczory przesiadywa³a Kama.

Przesiadywa³a ca³ymi dniami w wielkim naro¿nym pokoju, zamienionym na rodzaj oran-
¿erii, w której by³o pe³no ptasiego œwiergotu, szmerów ma³ej fontanny i kwiatów, bo kilkana-
œcie wielkich drzew kameliowych pokrywa³o siê ju¿ bia³ymi i czerwonymi kwiatami.

Anka siedzia³a w niskim g³êbokim fotelu i mówi³a z rozrzewnieniem:
– Wiesz, ¿e mn¹ nikt siê tak nie zajmowa³ serdecznie jak wy.
– Boœ nie potrzebowa³a. A ¿e ja siê zajmujê tob¹, le¿y to w moim interesie, muszê dbaæ

o swój model – odpowiedzia³a weso³o Nina.
Malowa³a jej portret, w³aœnie w tej pozie wyczerpania, na pó³ le¿¹cej w fotelu pokrytym

skór¹ tygrysi¹, na tle rozkwit³ych drzew kameliowych.
Cicho by³o tutaj i ciep³o, fontanna szemra³a sennie i tryska³a niby strumieñ brylantowych

opi³ków, który opada³ py³em na marmurowy bia³y basen, pe³en wygrzewaj¹cych siê ma³ych
zielonych jaszczurek.

– By³ dzisiaj Karol? – zapyta³a znowu Nina.
– By³...
– Czy ju¿?...
– Nie jeszcze, nie mia³am odwagi, ale w tych dniach zwrócê mu pierœcionek i s³owo. To

tak ciê¿ko, tak ciê¿ko...
Zamilk³a i wilgotne blaski rozpromieni³y jej oczy.
Nie mówi³y ju¿ o tym. Dni znowu powlek³y siê jednostajnie, tê tylko przynosz¹c zmianê,

¿e raz przed wieczorem przyszed³ j¹ odwiedziæ Stach Wilczek.
Przyjê³a go w oran¿erii i nic nie mówi¹c patrzy³a na niego d³ugo.
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Wilczek, wyœwie¿ony, pachn¹cy, pewny siebie, opowiada³, ¿e zawar³ spó³kê z Maksem
Baumem, i na wiosnê na placach starego Bauma zaczn¹ stawiaæ wielk¹ fabrykê chustek pó³-
we³nianych, ¿e zrobi¹ konkurencjê Grünspanowi.

– A có¿ siê dzieje z ojcem pana Maksa? – zapyta³a.
– Trudno to okreœliæ inaczej, jak tylko, ¿e zupe³nie zwariowa³. Jak pani wie, kocio³ i póŸ-

niej po¿ar zrujnowa³ mu zupe³nie pust¹ ju¿ wprawdzie fabrykê; otó¿ stary odst¹pi³ wszyst-
kie place Maksowi, odda³ wszystek gotowy towar, jaki by³ jeszcze na sk³adzie, sprzeda³
nawet warsztaty, które ocala³y, rozdzieli³ wszystko pomiêdzy dzieci, zastrzegaj¹c sobie tyl-
ko, ¿e do jego œmierci nikt nie ruszy murów fabryki, ¿e pozostan¹ jego wy³¹czn¹ w³asno-
œci¹. Zamkn¹³ siê w nich i tam ¿yje. Zupe³ny wariat. Radzi³em Maksowi, aby starego
chocia¿by si³¹ przewieŸæ do jakiego zak³adu leczniczego, bo te mury bardzo by siê nam
przyda³y, ale nie chce.

– Ma racjê. Mo¿e pan powie panu Maksowi, ¿eby mnie odwiedzi³, dobrze?
– Z przyjemnoœci¹, wiem nawet, ¿e siê wybiera³ dawno i czeka³ tylko zupe³nego wyzdro-

wienia pani.
Posiedzia³ jeszcze chwilê, popisywa³ siê, jak móg³, i wyszed³ bardzo ch³odno po¿egnany,

bo Anka nabiera³a do niego wstrêtu; wytar³a œpiesznie rêce, bo jego wielkie d³onie zimne by³y
i wilgotne.

– On robi na mnie wra¿enie p³azu – powiedzia³a do Niny.
– Jest to kombinacja p³azu i dzikiego zwierzêcia. Tacy w ¿yciu dochodz¹ do wszystkiego,

o ile zbyt prêdko nie skoñcz¹ w wiêzieniu – dorzuci³ Trawiñski i zacz¹³ Ance opowiadaæ o je-
go interesie z Grünspanem i jego sposobach robienia maj¹tku.

– I wy, pomimo wszystkiego, przyjmujecie go u siebie? – zawo³a³a oburzona.
– Przyszed³ do pani, a potem, ja siê z nim znaæ muszê, bo tutaj nie wolno ludzi rozdzielaæ

na uczciwych lub z³odziei, mo¿e byæ ka¿dy potrzebnym.
– Ale¿ ja go nie chcê nigdy ju¿ widzieæ.
– Dobrze, zapowiem s³u¿¹cemu. A moimi s³owami niechaj siê pani nie gorszy, idziemy

zawsze w kierunku musu, a nie w kierunku chêci i woli – uœmiechn¹³ siê smutnie i spojrza³
na Ninê, która odstawi³a stalugi i aby nie s³yszeæ tych s³ów, które j¹ zawsze bola³y niewy-
mownie, sta³a pod kameliami, rozdmuchuj¹c delikatnie ró¿owe p¹czki.

– Straszne jest ¿ycie! – szepnê³a Anka.
– Nie, straszne s¹ tylko nasze wymagania od niego, straszne s¹ tylko nasze marzenia

o piêknie, straszne s¹ tylko nasze po¿¹dania dobra i sprawiedliwoœci, bo nigdy siê nie urze-
czywistniaj¹ i nie pozwalaj¹ braæ ¿ycia takim, jakim ono jest. W tym le¿y Ÿród³o wszelkich
cierpieñ.

– I nadziei! – dorzuci³a Nina, postawi³a na stoliczku obok Anki wazon z krzakiem chiñ-
skiej ró¿y, pokrytej ¿ó³tymi, cudownymi kwiatami o bardzo subtelnym zapachu.

– Patrz, Kaziu, i nie mów przykrych rzeczy.
Wieczorem przyszed³ Józio Jaskólski, który od czasu pewnego przychodzi³ stale czytywaæ

Ance ksi¹¿ki. Od niego dowiadywa³a siê ró¿nych szczegó³ów o Karolu i jego sprawach, bo
chocia¿ Borowiecki bywa³ codziennie, nigdy nie wspomina³ o interesach.

– Ojciec ju¿ zdrowy? – zapyta³a.
– Ju¿ od tygodnia dozoruje ludzi, którzy uprz¹taj¹ rumowiska.
– A ty co robisz?



398

– A ja jestem te¿ u pana Borowieckiego w kantorze, bo ju¿ starszy pan Baum zlikwidowa³
swoje interesy – odpowiada³ bardziej jeszcze nieœmia³y i rozczerwieniony, bo biedak zako-
cha³ siê na œmieræ w Ance i ca³e noce pisywa³ do niej s¹¿niste listy mi³osne, których jej nie
przysy³a³ wprawdzie, ale na które sam sobie odpowiada³ równie¿ p³omiennie i w wielkiej ta-
jemnicy, a nie wyjawiaj¹c imienia idea³u, odczytywa³ je przed kolegami lub na zebraniach
muzycznych u Malinowskiego.

– Pan Maks prosi przeze mnie, czy mo¿e jutro odwiedziæ pani¹.
– Dobrze, czekam po po³udniu – powiedzia³a dosyæ ¿ywo.
Czeka³a tej wizyty bardzo niecierpliwie, a gdy go nazajutrz zameldowa³ s³u¿¹cy, serce jej

zabi³o radoœnie i bardzo poruszona wyci¹gnê³a do niego rêkê.
Maks, bardzo zmieszany i onieœmielony, usiad³ na przeciwnej stronie i cicho, trochê nie-

pewnym g³osem zacz¹³ pytaæ o zdrowie.
– Ale¿ zdrowa jestem, czekam tylko pogody, ¿eby wyjœæ na powietrze, a raczej, ¿eby wy-

jechaæ z £odzi.
– Na d³ugo pani wyje¿d¿a? – zapyta³ prêdko Maks.
– Mo¿e zupe³nie, nic jeszcze nie wiem, co zrobiê ze sob¹...
– Niedobrze pani w £odzi?...
– Tak, bardzo niedobrze, ojciec umar³ i...
Nie dokoñczy³a.
Maks przerywaæ nie œmia³.
Milczeli spogl¹daj¹c na siebie bardzo ¿yczliwie.
Anka uœmiecha³a siê do niego takim szczerym, radosnym uœmiechem, ¿e Maks topnia³ jak

wosk i dawno ukrywana mi³oœæ przejmowa³a mu serce tak¹ radoœci¹ i rozczuleniem, ¿e by³-
by z radoœci¹ ca³owa³ jej krzes³o, ale pomimo to siedzia³ sztywno, powiedzia³ jeszcze kilka
zdawkowych grzecznoœci i wsta³ do wyjœcia.

– Ju¿ pan idzie? – zawo³a³a z przykroœci¹.
– Muszê, bo st¹d prosto jadê na œlub Moryca z pann¹ Mel¹ Grünspan.
– Panna Mela wychodzi za Moryca?
– Bardzo dobrana para. Ona ma wielki posag i jest bardzo piêkn¹, i ma ojca, który ju¿ kil-

ka plajt zrobi³ z powodzeniem, a Morycowi sprytu wystarczy nawet do zjedzenia w³asnego
teœcia.

– Ale mnie pan jeszcze odwiedzi? – prosi³a Anka.
– Kiedy tylko pani pozwoli.
– A wiêc choæby codziennie, jeœli pan bêdzie mieæ czas.
Maks uca³owa³ jej rêkê i wyszed³ bardzo uradowany.
Potem o zmroku, gdy przez okna zaczê³y b³yskaæ œwiat³a fabryk, przyszed³ Borowiecki,

usiad³ cicho, bo w drugim pokoju gra³a na fortepianie Nina i dŸwiêki dziwnie s³odkie rozle-
wa³y siê jak szemranie strumienia.

D³ugo milczeli oboje, czasami tylko w pó³mroku krzy¿owa³y siê ich spojrzenia i cofa³y
natychmiast lêkliwie, dopiero gdy zapalono œwiat³a, zaczêli rozmawiaæ przyciszonym g³osem,
aby nie g³uszyæ muzyki.

Anka machinalnie okrêca³a na palcu zarêczynowy pierœcionek.
Oboje mieli na ustach jakieœ s³owa, ale obojgu brakowa³o odwagi.
Nina wci¹¿ gra³a.
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Muzyka jakimœ szeptem mi³osnym, namiêtnym, pe³nym niespodziewanych wybuchów, p³y-
nê³a od fortepianu i budzi³a w nich dawne, zapomniane echa.

Ance oczy nape³ni³y siê ³zami, niewys³owiony ¿al œcisn¹³ jej serce, zdjê³a machinalnie pier-
œcionek i poda³a go w milczeniu.

Odebra³ i równie¿ bez s³owa zwróci³ swój.
Spojrzeli sobie w oczy g³êboko.
Karol nie móg³ znieœæ jej ³zawego spojrzenia, które go przeniknê³o na wskroœ i jakby pal¹ce

zarzewie pozostawi³o w duszy, pochyli³ g³owê nisko i szepn¹³ cicho, ledwie dos³yszalnie:
– To moja wina, moja wina...
– Nie, to moja wina, ¿e nie umiem kochaæ a¿ do przebaczenia, a¿ do zapomnienia o sobie

– odpowiedzia³a wolno.
Wsta³ pomieszany, tak bardzo go zabola³y jej s³owa, tak siê poczu³ winnym wobec tej bla-

dej, chorej dziewczyny.
G³êboki, upokarzaj¹cy wstyd pali³ mu serce.
Nie móg³ znieœæ jej szlachetnego spojrzenia.
Uk³oni³ siê z daleka i szed³.
– Panie Karolu! – zawo³a³a œpiesznie.
Odwróci³ siê i przystan¹³.
– Niech mi pan poda rêkê, nie na po¿egnanie, ale na do widzenia – mówi³a prêdko, wy-

ci¹gaj¹c do niego rêkê.
Porwa³ j¹ i uca³owa³ bardzo mocno.
– ¯yczê panu z ca³ej duszy szczêœcia, zupe³nego szczêœcia.
– Dziêkujê, dziêkujê... – wyszepta³ z trudem, chcia³ równie¿ ¿yczyæ jej szczêœcia – nie mia³

ju¿ si³, zl¹k³ siê szalonego pragnienia, jakie w nim pozosta³o, aby siê rzuciæ przed ni¹ na
kolana i ca³owaæ te usta blade, aby j¹ przycisn¹æ do serca, wiêc raz jeszcze uca³owa³ jej rêce
i wybieg³.

Anka opad³a w fotel bez si³, wszystkie rany jej duszy siê otwar³y i ta umieraj¹ca mi³oœæ,
zmartwychwsta³a na chwilê, przepe³ni³a jej serce i oczy gorzkimi ³zami ¿alu.

P³aka³a d³ugo i bardzo boleœnie, jakby w odpowiedzi coraz cichszym, coraz smêtniejszym,
prze³zawionym tonom muzyki, która w pasa¿ach, podobnych do krzyków przyduszonych,
s¹czy³a siê w ciszê pokoju.
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XXXIX

PóŸn¹ jesieni¹ tego¿ roku odby³ siê œlub Borowieckiego z Mad¹ Müllerówn¹.
Wracali w³aœnie od o³tarza szerok¹ ulic¹, wys³an¹ dywanami i obsadzon¹ rzêdami palm

i œwiate³, poza którymi t³oczy³ siê t³um.
Koœció³ literalnie by³ zapchany ludŸmi.
Borowiecki spokojnie, z podniesion¹ g³ow¹ szed³, wlek¹c spojrzeniem po znajomych twa-

rzach, uœmiechaj¹cych siê do niego, ale nie spostrzega³ nikogo, bo by³ g³êboko znudzony d³u-
goœci¹ ceremonii i t¹ wystawn¹, dorobkiewiczowsk¹ pomp¹ œlubu.

Przed koœcio³em nikt nie przyst¹pi³ z ¿yczeniami z tych znajomych, którzy nie byli zapro-
szeni na œlub, nikt nie œmia³ przerywaæ tego sznura milionów, jakie go otacza³y, tej jasnej,
wystrojonej, obsypanej brylantami girlandy kobiet, którym ju¿ w kruchcie s³u¿ba ugalonowa-
na podawa³a okrycia.

Wsiad³ z Mad¹ do karety i pierwszy ruszy³ sprzed koœcio³a.
Mada by³a zap³akana z radoœci i szczêœcia i nieœmia³a, p³on¹ca, zdenerwowana, tuli³a siê

do jego boku.
Nie zwraca³ i na to uwagi, spogl¹da³ oknem karety po g³owach roj¹cych siê t³umów, bieg³

po dachach, œlizga³ siê po kominach buchaj¹cych dymami i po fabrykach z hukiem pracuj¹-
cych i powraca³ myœl¹ w g³¹b samego siebie, i myœla³, ¿e oto jedzie od œlubu, ¿e nareszcie
jest ju¿ panem miliona – ¿e jest u progu tego wymarzonego szczêœcia – bogactwa.

Prze¿uwa³ wolno te b³yskawice myœli i obrazów i ze zdumieniem czu³, i¿ nie ma w nim
¿adnej radoœci, ¿e jest zupe³nie spokojny, zimny, obojêtny, znudzony tylko porz¹dnie.

– Karol! – szepnê³a Mada cichutko, podnosz¹c zarumienion¹ twarz i porcelanowe, bardziej
jeszcze niebieskie oczy.

Spojrza³ na ni¹ pytaj¹co.
– Taka szczêœliwa jestem! taka szczêœliwa! – szepta³a i nieœmia³o jak dziecko przysunê³a

g³owê do jego ramienia i wyci¹gnê³a usta chciwe jego poca³unków, ale odsunê³a siê szybko,
bo spostrzeg³a, ¿e z ulicy wszystko widaæ.

Œcisn¹³ mocno jej rêkê i jecha³ dalej w milczeniu.
Ca³a ulica, prowadz¹ca do fabryki Müllera, zapchana by³a robotnikami, którzy ustawieni

w szpaler, ubrani odœwiêtnie, wznosili gromkie okrzyki na czeœæ zaœlubionych, a w koñcu
szpaleru, przed wjazdem do dziedziñca fabrycznego, wznosi³a siê olbrzymia brama tryumfal-
na, obci¹gniêta kolorowymi draperiami, przetykana god³ami pracy, a na szczycie na wielkim
transparencie jaœnia³ wypisany elektrycznymi lampkami napis:

„Willkommen.”151

Za bram¹ ci¹gn¹³ siê znowu sznur ludzi, przez wszystkie dziedziñce, przez wielki ogród,
a¿ do podjazdu pa³acowego.
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Przejazd ten trwa³ tak d³ugo, ¿e gdy weszli do pa³acu, wszyscy goœcie ju¿ tam byli zebrani.
Towarzystwo by³o przewa¿nie niemieckie, ma³a garstka Polaków tonê³a niepostrze¿enie.
Müller wyst¹pi³, jak przysta³o na ³ódzkiego milionera. Taki by³ przepych dywanów, mebli,

sreber, kwiatów i dekoracyj, bo berliñscy tapicerzy dekorowali ca³y pa³ac, ¿e zdumiewa³
wszystkich.

Müller mia³ dzisiaj œwiêto rzetelne, wydawa³ jedynaczkê i zdobywa³ pomocnika w ziêciu,
wiêc tak by³ zadowolony, ¿e jaœnia³a radoœci¹ jego okr¹g³a, czerwona, zat³uszczona twarz.

Czêstowa³ wszystkich najlepszymi cygarami, klepa³ Karola po ³opatkach, bra³ go wpó³,
poklepywa³ po kolanach, sypa³ rubasznymi dowcipami i zaprasza³ najusilniej do przek¹sek,
zastawionych w sali bufetowej.

Gdy mia³ czas, bra³ któregoœ z goœci pod ramiê i pokazywa³ mu z dum¹ salony.
– Panie Kurowski, patrz pan, to jest pa³ac moich dzieci, oni bêd¹ sobie tutaj mieszkali, co,

³adnie?
Kurowski potakiwa³ i uœmiecha³ siê pob³a¿liwie na objaœnienia, pe³ne cyfr kosztu, a po-

tem przysun¹³ siê do Meli Grünspan obecnie Morycowej Welt, która otoczona m³odzie¿¹ kró-
lowa³a w jednym z salonów.

Dosyæ d³ugo s³ucha³ jej rozmowy b³yskotliwej, jej œmiechów sztucznych i niesmacznego
szastania siê po salonie. Odszed³ zdumiony, bo nie poznawa³ dawnej Meli, o której sam kie-
dyœ powiedzia³, ¿e jest jedyn¹ kobiet¹ wœród ¯ydówek ³ódzkich.

– Moryc, coœ pan zrobi³ ze swojej ¿ony? – zagadn¹³ Welta.
– Znajdujesz pan zmianê?
– Wprost nie poznajê.
– To moje dzie³o, ale prawda, ¿e piêkna kobieta? – pyta³, wciskaj¹c binokle.
Kurowski nic nie odrzek³, œledzi³ Karola, któremu ta rola ziêcia nie bardzo smakowa³a, bo

chodzi³ znudzony, apatyczny i pogardliwie traktowa³ rodzinê ¿ony i fabrykantów, a jak tylko
móg³, ucieka³ do Maksa Bauma, nawet do Welta, z którym siê pogodzi³, byle nie byæ z tam-
tymi.

– No, có¿, zdobyliœmy ju¿ wszyscy tê „ziemiê obiecan¹” – zagadn¹³ Kurowski.
– Jeœli tê ziemiê stanowi¹ miliony, to tak. Wy idziecie do nich, Moryc bêdzie je mia³ z pew-

noœci¹, a Maks je sobie zrobi, jeœli mu ich Wilczek nie wydrze.
– O mnie mowa! – zawo³a³ podchodz¹c Stach Wilczek, który jako spólnik Maksa mia³ ju¿

wstêp do towarzystwa, wiêc porzuci³ dotychczasowe stosunki i pcha³ siê si³¹ pieniêdzy i bez-
czelnoœci ci¹gle naprzód.

– Mówimy w³aœnie, ¿e Maks mo¿e zrobi maj¹tek, jeœli mu pan nie zabierze go sprzed nosa
– powiedzia³ ¿artobliwie Kurowski.

– Jeœli tylko bêdzie mo¿na! – szepn¹³, obliza³ siê jak pies przed pe³n¹ misk¹ i poszed³ ema-
blowaæ152 brzydk¹, ordynarn¹ pannê Knaabe, która mog³a mieæ ze dwieœcie tysiêcy posagu.

Siedzia³ przy niej Murray i tak siê komicznie wdziêczy³ i takie zabawne prawi³ komple-
menty, ¿e panna œmia³a siê na ca³y g³os.

Muzyka, usadowiona w g³ównym salonie, na estradzie wspaniale udekorowanej czerwo-
nym barchanem naœladuj¹cym aksamit, zaczê³a graæ walca.

Wtedy nik³e sylwetki urzêdników fabrycznych, zaproszonych jedynie do o¿ywienia zaba-
wy, zaczê³y siê wysuwaæ z bufetu, z bocznych pokojów, z przys³oniêtych draperiami nisz
i rozpoczê³y siê tañce.
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Karol samotnie przechodzi³ salony zalane œwiat³em, zapchane bogactwem. Kilkadziesi¹t
zebranych osób ginê³o zupe³nie w ogromie mieszkania, z którego k¹tów, spod kwiatowych
festonów i barchanowych draperyj, szczerzy³a ¿ó³te zêby nuda i pustka.

Mia³ wielk¹ ochotê uciec, zamkn¹æ siê w mieszkaniu lub jak dawniej iœæ z Maksem, z Mo-
rycem, z Kurowskim do knajpy jakiej i przy piwie, pogawêdce zapomnieæ o wszystkim.

By³o to ciche pragnienie, a tymczasem musia³ robiæ honory domu i pilnowaæ, ¿eby kochany
teœæ, o ile mo¿na, najmniej siê oœmiesza³; musia³ rozmawiaæ, uœmiechaæ siê, prawiæ komplementy
damom, rozmawiaæ czasem z Mad¹, czuwaæ nawet nad s³u¿b¹, bo nikt siê tym zaj¹æ nie umia³.

Matka kry³a siê po k¹tach, nie œmiej¹c chodziæ w swojej wspania³ej jedwabnej sukni, nie
wiedz¹c, co mówiæ, onieœmielona tym przepychem i mas¹ pierwszy raz widzianych ludzi,
przesuwa³a siê jak cieñ przez salony, nie zauwa¿ona przez nikogo.

Wilhelm siedzia³ tylko w bufecie, pi³ z przyjació³mi i ca³owa³ siê co chwila z Karolem,
w którym od pewnego czasu by³ rozkochany.

A Mada?
Mada by³a tak szczêœliw¹ i zatopion¹ w radoœci, ¿e nic nie widzia³a dooko³a siebie prócz

mê¿a, którego ci¹gle szuka³a, a odnalaz³szy, nudzi³a czu³ostkami.
O pó³nocy Borowiecki tak siê ju¿ czu³ zmêczonym, ¿e zwróci³ siê do Jaskólskiego, który

odœwiêtnie wystrojony, by³ czymœ w rodzaju marsza³ka domu na dzieñ dzisiejszy.
– Mo¿e pan poleci, aby przyspieszyli podanie kolacji, wszyscy siê nudz¹.
– Nie mo¿e byæ wczeœniej, ni¿ naznaczono – odpar³ powa¿nie szlachcic, który by³ ju¿

mocno pijany, ale trzyma³ siê sztywno, pokrêca³ w¹sów i z góry traktowa³ milionerów.
– Pludraki! – mrucza³ us³uguj¹c równoczeœnie ze skwapliwoœci¹.
Wreszcie podano kolacjê w wielkiej wspania³ej jadalni.
Sto³y ugina³y siê pod srebrem, kryszta³ami i kwiatami.
Karol siedzia³ przy ¿onie rozczerwienionej jak piwonia, cierpliwie s³ucha³ toastów, prze-

mówieñ i t³ustych dowcipów, wysy³anych pod swoim adresem.
Przy koñcu wieczerzy, gdy ochota wzros³a i humory by³y szampañskie, musia³ siê ca³owaæ i œci-

skaæ z tymi grubasami, kapi¹cymi t³uszczem, którzy jedli jak wilki i pili jak smoki, a potem, gdy
pannê m³odê czepili, wziê³y go pomiêdzy siebie ró¿ne kuzynki, ciotki itp. inwentarz familijny.

Mêki prawdziwe cierpia³, bola³a go g³owa, wiêc skoro tylko móg³, wyrwa³ siê z czu³ych,
kochaj¹cych szpon i uciek³ do oran¿erii, aby trochê och³odn¹æ i wytrzeæ twarz oœlinion¹ s³od-
kimi poca³unkami rodziny.

Ale trafi³ nieszczêœliwie, bo zaledwie usiad³ na jakiejœ kanapce, os³oniêtej zielonymi krze-
wami, zaczêli siê wsuwaæ cichaczem ró¿ni ludzie i fabrykanci i rozpraszali siê bardzo dys-
kretnie po g¹szczach.

W koñcu przybieg³ poœpiesznie stary Müller i melancholijnie zwraca³ zbyt obfit¹ libacjê
na cudny klomb rozkwit³ych cynerarii œwiec¹cych barwami drogich kamieni.

Borowiecki œpiesznie wyszed³.
Ale w jadalni, zape³nionej ju¿ tylko s³u¿b¹, wpad³ na inn¹ scenê; Mateusz zupe³nie pijany

k³óci³ siê z Müllerow¹, która dosyæ nieœmia³o, wobec jego groŸnej miny, poleca³a resztki ko-
lacji i nie dopite butelki pochowaæ do kredensów.

– Takie gadanie, psze... pani... to je... insza para mankietów... Nasze wesele dzisiaj... to
nasza uciecha... O¿eniliœmy siê, to dojadaæ ani dopijaæ resztek po Szwabach nie bêdziemy,
psze... pani!
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Hukn¹³ piêœci¹ w stó³ i pokaza³ jej drzwi.
– Niech... psze... pani... spaæ idzie... my tu sobie radê z winem damy... i ja siê napijê...

i ch³opcy siê napij¹... bo nasze wesele... to nasza frajda... S³u¿ba, nalaæ wina... s³uchaæ pana
Mateusza, bo jak nie, to piêœci¹ w pysk, i bêdzie fertig, na glanc... cholera z buraczkami... za
zdrowie mojego pana... a resztê o piec i za drzwi...

Müllerowa uciek³a ze strachem szukaæ Karola, a Mateusz rozsiad³ siê w fotelu i nieprzy-
tomnym g³osem gada³ bij¹c w stó³ piêœci¹:

– O¿eniliœmy siê, psze... pana dyrektora... mamy fabryki... mamy ¿ony... mamy pa³ace...
a Szwaby won... a jak nie, to piêœci¹ w pysk... nogi do okapu... i fora ze dwora... i wszystko
bêdzie fertig, na glanc... cholera z buraczkami...

***

A potem?
Potem sz³y tygodnie, miesi¹ce, lata i k³ad³y siê w grobie zapomnienia – odchodzi³y tak

cicho, jak cicho a nieub³aganie sz³y nowe wiosny, nowe œmierci i nowe istnienia, jak cicho
snuje siê przêdza ¿ycia spl¹tana z w³ókien wczoraj, dziœ i jutro.

W £odzi i wpoœród naszych znajomych te kilka lat, jakie up³ynê³y od œlubu Borowieckie-
go, zmieni³y wiele.

£ódŸ ¿y³a teraz szalonym ¿yciem, têtnia³a gor¹czk¹ rozrostu, budowa³a siê z poœpiechem,
zdumiewa³a nieustaj¹c¹ potêg¹, nagromadzeniem si³, wylewaj¹cych siê niepowstrzymanym
potokiem a¿ w pola, bo tam, gdzie przed kilku laty jeszcze ros³y zbo¿a i pas³y siê krowy –
zaczyna³y wyrastaæ ca³e ulice nowych domów, fabryk, interesów, nowych szachrajstw i wy-
zysków.

Miasto by³o podobne do potê¿nego wiru, w którym kot³owali ludzie, fabryki, materia³y
i namiêtnoœci, miliony i nêdza, rozpusta i g³ód wieczny, a wszystko to wirowa³o z szalonym
poœpiechem, z rykiem maszyn, po¿¹dañ, g³odu, nienawiœci; z rykiem walki wszystkich prze-
ciwko wszystkim i wszystkiemu.

Wszystko pcha³o siê z si³¹ rozpêtanego ¿ywio³u naprzód, po trupach fabryk i ludzi – byle
zd¹¿yæ prêdzej do milionów, których Ÿród³a zdawa³y siê wytryskiwaæ z ka¿dego cala tej „zie-
mi obiecanej”.

Kurowski szed³ pe³n¹ par¹ do maj¹tku; Maks Baum et Stach Wilczek byli ju¿ firm¹ mocn¹
i jeszcze mocniej podrywaj¹c¹ swoimi tandetnymi chustkami firmê Grünspan, Welt et Grosman.

Moryc Welt, jeden z firmowych, jeŸdzi³ tylko powozem i ju¿ nie poznawa³ na ulicy ludzi
maj¹cych mniej ni¿ pó³ miliona.

Firma Bucholc, prowadzona ongi przez Karola, sz³a wci¹¿ na czele wszystkich.
Nie przeœcign¹³ jej Szaja Mendelsohn, który znowu siê spali³ i po po¿arze powiêkszy³ fa-

brykê o dwa tysi¹ce robotników, ale równoczeœnie stawa³ siê coraz filantropijniejszym, bo
wyciska³ do ostatnich granic pracuj¹cych i za to budowa³ dla nich wspania³y szpital i przytu-
³ek dla okaleczonych i niezdatnych ju¿ do pracy.

Grosglik szachrowa³ w dalszym ci¹gu, a nawet ze zdwojon¹ energi¹, bo wyda³ swoj¹ Mery
za jakieœ nadgryzione mocno rozpust¹ hrabi¹tko, które musia³ wci¹¿ leczyæ i utrzymywaæ.

Trawiñski, który zmóg³ wytrwaniem i cierpliwoœci¹ dawne niepowodzenia, od dwóch lat
ju¿ sta³ znakomicie, by³ firm¹ bardzo powa¿an¹.
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Müller usun¹³ siê zupe³nie z £odzi, odda³ fabrykê Borowieckiemu, a sam z ¿on¹ wypoczy-
wa³ przy synu, któremu kupi³ wielki maj¹tek na Kujawach. Wilhelm chorowa³ na szlachcica,
mia³ siê ¿eniæ z jak¹œ hrabiank¹, pisa³ siê de Meller, do £odzi przyje¿d¿a³ ze s³u¿b¹ uliberio-
nowan¹, na karetach u¿ywa³ po³¹czonych herbów przysz³ej ¿ony i Borowieckiego; do fabryki
nie wtr¹ca³ siê zupe³nie, dziel¹c siê tylko sumiennie jej ogromnymi dochodami.

Borowiecki by³ zupe³nym panem olbrzymiej fabryki.
Przez te cztery lata rozwin¹³ j¹ olbrzymio; zreformowa³ fabrykacjê barchanów, podniós³

swoje wyroby do stopnia doskona³oœci, dobudowa³ nowe oddzia³y, rozszerzy³ rynki zbytu
i wci¹¿ szed³ naprzód.

Te cztery lata, jakie up³ynê³y od jego œlubu z Mad¹ Müllerówn¹ i od objêcia fabryki, to
cztery lata pracy wprost nadludzkiej. Wstawa³ o szóstej rano, k³ad³ siê o pó³nocy, nie wy-
je¿d¿a³ nigdzie, nie bawi³ siê, nie u¿ywa³ ¿ycia ani milionów, nie ¿y³ prawie – pracowa³ tyl-
ko, poch³oniêty wirem interesów i t¹ rzek¹ pieniêdzy, jaka przep³ywa³a przez jego rêce –
fabryka oplot³a go jak polip tysi¹cami ramion i ssa³a bezustannie wszystkie myœli – wszystek
czas – wszystkie si³y.

Mia³ ju¿ te upragnione miliony, dotyka³ siê ich codziennie, oddycha³ nimi, ¿y³ z nimi, wi-
dzia³ je doko³a siebie.

Ale ta praca nad si³y, trwaj¹ca ju¿ lata ca³e, wyczerpywa³a go fizycznie, a miliony nie ra-
dowa³y zupe³nie – przeciwnie, czu³ siê coraz g³êbiej znu¿onym, obojêtnym i smutnym.

Coraz czêœciej nuda zagl¹da³a do jego duszy, coraz czêœciej zaczyna³ uczuwaæ, ¿e jest mu
Ÿle i ¿e jest bardzo, bardzo osamotnionym.

Mada by³a dobr¹ ¿on¹, jeszcze lepsz¹ mamk¹ i piastunk¹ jego syna, doskonale go obs³ugi-
wa³a – ale niczym wiêcej byæ nie mog³a i nie umia³a. £¹czy³o ich tylko dziecko i wspólne
mieszkanie, nic wiêcej; – ona czci³a go jak fetysza nie œmiej¹c zbli¿yæ siê, jeœli j¹ do tego nie
zachêci³, nie œmiej¹c mówiæ, jeœli on nie by³ dobrze usposobiony – a on pozwala³ siê czciæ
i uwielbiaæ, rzucaj¹c jej czasem w nagrodê jakieœ s³owo dobre lub uœmiech ¿yczliwy, a rza-
dziej ju¿ czu³oœæ jak¹ lub jakiœ okruch serca.

Przyjació³ nie mia³ nigdy, ale zawsze mia³ wielu znajomych i ¿yczliwych wpoœród kole-
gów dawnych – ale teraz, w miarê wzrostu jego potêgi, wszyscy siê odsuwali i ginêli w sza-
rym tle ludzkim, odgrodzeni nieprzebytym wa³em milionów, jakie go otacza³y; z milionerami
równie¿ nie ¿y³, brak³o mu przede wszystkim czasu, a potem zbyt nimi pogardza³ i zbyt wie-
le by³o pomiêdzy nimi konkurencyjnych antagonizmów.

Pozosta³o mu tylko kilku najbli¿szych.
Ale Kurowskiego unika³, bo tamten nie móg³ mu darowaæ Anki i przy ka¿dej sposobnoœci

rani³ go bardzo boleœnie.
Z Morycem Weltem ¿yæ nie móg³, bo mu obrzyd³ zupe³nie.
Z Maksem Baumem ¿yæ nie umia³; spotykali siê bardzo czêsto, Maks by³ nawet chrzest-

nym ojcem jego syna, ale pomimo to byli ze sob¹ na ch³odno, na stopie dawnego kole¿eñ-
stwa, a nie przyjaŸni... Maks mia³ do niego stary ¿al, równie¿ jak i Kurowski, za Ankê i nie
móg³ mu tego zapomnieæ.

Ale Borowiecki coraz czêœciej czu³ swoj¹ samotnoœæ i tê przeraŸliw¹ pustkê, jak¹ by³ oto-
czony – pustkê, której nie mog³y zape³niæ miliony ani zabijaj¹ca praca.

A teraz w ostatnich czasach zaczyna³ uczuwaæ coraz czêœciej szalony, nieopowiedziany
g³ód duszy.
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I nie wiedzia³ jeszcze dobrze, co mu jest!
Wiedzia³ tylko, ¿e nudzi go fabryka, interesy, ludzie, pieni¹dze – ¿e nudzi go wszystko.
Rozmyœla³ w³aœnie o tym wchodz¹c do fabryki.
Olbrzymie czworoboki murów trzês³y siê i hucza³y prac¹.
Borowiecki przechodzi³ mroczny przez sale, nie wita³ siê z nikim, nie rozmawia³, nie ogl¹-

da³ nic, nie patrzy³ nawet na nikogo – szed³ jak automat i b³¹dzi³ zgaszonym wzrokiem po ma-
szynach w ruchu, po robotnikach pracuj¹cych w skupieniu, po oknach, przez które wlewa³o siê
wiosenne s³oñce; podniós³ siê wind¹ do suszarni gotowego towaru, gdzie na d³ugich sto³ach, na
ziemi, na wózkach le¿a³y miliony metrów, przechodzi³ po nich, depta³ je z jak¹œ bezwiedn¹
a zimn¹ wzgard¹ i stan¹³ przy oknie, z którego widaæ by³o smugê pól zakoñczonych lasami,
zapatrzy³ siê w jasny, s³oneczny dzieñ kwietniowy, pe³en wielkiej radoœci, s³oñca, ciep³a, m³o-
dej zieleni traw – na przeczyste stada chmur le¿¹cych w g³êbiach seledynowego nieba...

Ale odszed³ rych³o, targniêty jak¹œ g³uch¹, nieokreœlon¹ têsknot¹.
I znowu szed³ z pawilonu do pawilonu i z sali do sali – przez to piek³o turkotów, huków,

warczeñ, pracy, zapachów straszliwych i gor¹ca piekielnego, ale szed³ wolniej i uœwiadamia³
sobie, ¿e to wszystko, co go otacza – to jego w³asnoœæ, jego królestwo wymarzone.

Przypomina³ sobie dawne marzenia – o takiej potêdze, jak¹ w³ada³.
Mia³ to wszystko i uœmiechn¹³ siê gorzko na wspomnienie przesz³oœci, na wspomnienie

z³udzeñ dawnych – z³udzeñ, bo wierzy³ kiedyœ, nic nie maj¹c, ¿e miliony dadz¹ mu nadzwy-
czajne, ekstatyczne jakieœ szczêœcie.

– Có¿ mi da³y? – myœla³ teraz.
Tak, có¿ mu da³o to królestwo?
Znu¿enie i nudê.
I ten dziwny g³ód duszy, i tê nieokreœlon¹, a tak mocn¹, a tak szarpi¹c¹, a tak bezcelow¹

têsknotê, która coraz silniej œciska³a mu duszê.
Ach! a tam, za oknami farbiarni, w której teraz siedzia³, taka wiosna sz³a nad polami, tak

siê lœni³o wszystko, takie radosne krzyki dzieci lecia³y, tak weso³o krzycza³y wróble, tak lek-
ko bi³y w górê k³êby ró¿owych dymów; tak tam by³o jasno, rzeŸwo, m³odo – taka potê¿na
radoœæ zmartwychwstaj¹cej przyrody drga³a w przestrzeniach, przenika³a wszystko – ¿e chcia-
³o siê iœæ, œpiewaæ, krzyczeæ, tarzaæ po murawach, p³yn¹æ z chmurami, lecieæ z wiatrem,
chwiaæ z drzewami w rozs³onecznionym powietrzu i ¿yæ ca³¹ piersi¹, wszystkimi w³adzami,
wszystkimi uniesieniami, ¿yæ, ¿yæ!...

– A có¿ dalej? – myœla³ posêpnie, ws³uchuj¹c siê w szum fabryki.
Nie znalaz³ w sobie odpowiedzi.
– Chcia³em tego, po¿¹da³em i mam, mam! – pomyœla³ z nienawiœci¹ niezg³êbion¹ niewol-

nika, spogl¹daj¹c na czerwone mury fabryk swoich, na tego potwornego tyrana, który rado-
œnie spogl¹da³ tysi¹cami okien i pracowa³ tak zawziêcie, a¿ siê wszystko w nim trzês³o,
i œpiewa³ tysi¹cami maszyn g³êboki hymn nasycania siê.

Poszed³ do kantoru, mia³ ju¿ dosyæ fabryki.
Interesanci, kupcy, komisjonerzy, urzêdnicy, robotnicy szukaj¹cy pracy, tysi¹ce spraw cze-

ka³o w jego przedpokoju i wrza³o niecierpliwoœci¹, ale on bocznymi drzwiami wyszed³ i po-
wlók³ siê wolno do miasta.

Nie widzia³ nikogo, bo niós³ w sobie straszn¹, po¿eraj¹c¹ nudê i ten niezaspokojony g³ód
duszy.
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Miasto zalane by³o potokami s³oñca i wrzaw¹ szalonego ruchu. Tysi¹ce fabryk, podobnych
do twierdz warownych, hucza³o prac¹. Ze wszystkich ulic, ze wszystkich domów, ze wszyst-
kich zau³ków, z pól nawet uderza³y w niego twarde echa pracy, krzyki maszyn, gwar tej wal-
ki, toczonej z ca³¹ namiêtnoœci¹ – dyszenia wysi³ków, tryumfuj¹ce wykrzyki zwyciêzców.

Jak jego strasznie nudzi³o to wszystko!
Z nieopowiedzian¹ ironi¹ przygl¹da³ siê baronowi Meyerowi, który w pysznym powozie

rozparty, dumny, jaœniej¹cy potêg¹, przeje¿d¿a³ ulic¹ i by³ podobny do czerwonego spasione-
go wieprza, nadzianego bogactwem.

– Bydlê, dla którego jest szczêœciem najwy¿szym legowisko z tytu³ów w³asnoœci. Czemu¿
ja nie mogê w ten sam sposób u¿ywaæ bogactwa? Oni s¹ jednak tak szczêœliwi! – myœla³.

Niestety, nie umia³ u¿ywaæ ¿ycia na sposób ³ódzkich milionerów.
Bo i có¿ go mia³o bawiæ?
Kobiety! Ach, kocha³ ich tyle i by³ tak kochanym, i tak mia³ ju¿ tego dosyæ!
Zabawy! Jakie¿? Gdzie¿ s¹ takie, aby by³y warte wysi³ku, aby po nich nuda nie by³a tym

przykrzejsz¹?
Wino! Od dwóch lat z powodu przepracowania by³ na surowej diecie i ¿y³ prawie samym

mlekiem.
I otaczania siê przepychem nie lubi³, a popisywaæ siê przed drugimi nie chcia³ ani czu³

potrzeby.
Robienie milionów! Po co? nie wydawa³, nawet dochodów. Po co?
Nie doœæ¿e ju¿ by³ ich niewolnikiem, nie doœæ¿e ju¿ zabra³y mu si³, ¿ycia; nie doœæ¿e mu

ju¿ ciê¿¹ te z³ote kajdany!
– A jednak Myszkowski mia³ wiele racji! – pomyœla³ przypominaj¹c sobie jego przeklina-

nia nadmiernej pracy i gromadzenia bezmyœlnego pieniêdzy.
I myœla³ coraz smutniej o swoim po³o¿eniu, o tych d³ugich, d³ugich latach nudy i mêki,

jakie sta³y jeszcze przed nim.
Szed³ tak d³ugo, a¿ znalaz³ siê w helenowskim parku, nie wiedz¹c prawie o tym.
Chodzi³ po rozmiêk³ych jeszcze alejach i z ciekawoœci¹ patrzy³ na m³ode trawy, na blado-

zielone listki trzepocz¹ce cicho w dosyæ ostrym, przes³onecznionym powietrzu.
Cisza g³êboka le¿a³a w alejach pustych, po których tylko wrony spacerowa³y lub wróble

œwiergota³y.
Chodzi³ do zmêczenia, chodzi³ uparcie i bezwiednie prawie wci¹¿ wraca³ do miejsc, w któ-

rych spotyka³ siê kiedyœ z Lucy...
– Lucy... Emma!... – powiedzia³ pó³g³osem i jakby z ¿alem powlók³ oczami po parku – po

pustym parku. Z wielk¹ gorycz¹ myœla³, ¿e przecie¿ nie czeka na nikogo, ¿e nikt nie przyj-
dzie, ¿e jest sam...

– Jak to niedawno, a jak to daleko!
Tak, kiedyœ ¿y³ naprawdê, kocha³, umia³ szaleæ.
A teraz?...
A teraz za m³odoœæ ca³¹ ze wszystkimi jej burzami mia³ miliony i – nudê – nudê.
Skrzywi³ usta do pogardliwego uœmiechu nad sob¹, nad w³asnym stanem duszy i poszed³

dalej.
Obszed³ park, a wracaj¹c spotka³ przy bramie d³ugi szereg dziewczynek, za którymi sz³y

jakieœ dwie panie, usun¹³ siê na bok i spojrza³.
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– Anka! – wyrwa³o mu siê z piersi i bezwiednie zdj¹³ kapelusz.
Tak, to by³a Anka.
Przyst¹pi³a natychmiast do niego z wyci¹gniêt¹ rêk¹.
– Dawno pana nie widzia³am, dawno! – powiedzia³a z radoœci¹.
Poca³owa³ j¹ w rêkê i nie móg³ siê na ni¹ napatrzeæ.
Tak, to by³a Anka, ta jego dawna Anka z Kurowa, m³oda, piêkna, pe³na si³ i pe³na czaruj¹-

cego wdziêku, prostoty i szlachetnoœci.
– PójdŸmy za dzieæmi, jeœli ma pan chwilê czasu.
– Có¿ to za gromada? – odezwa³ siê cicho.
– Z mojej ochrony.
– Pani ochrony?
– Musia³am coœ robiæ, a przy tym ta praca daje mi tak wiele zadowolenia, ¿e staram siê

o pozwolenie na otwarcie drugiej.
– Zajmowanie siê tymi dzieæmi daje pani zadowolenie?
– A nawet zupe³ne szczêœcie, szczêœcie spe³nianego obowi¹zku i czynienia dobrze, cho-

cia¿ w tak ma³ym zakresie. A pan... zadowolony? – spyta³a ciszej.
G³os jej zadrga³ i oczy szybko siê przesunê³y po jego z¿ó³k³ej, bardzo mizernej twarzy.
– Tak... tak... bardzo... – odpowiedzia³ prêdko i szorstko; tak mu serce bi³o gwa³townie, ¿e

nie móg³ oddychaæ.
Szli przy sobie w milczeniu, dziewczynki skrêca³y nad stawy i zaczê³y pisklêcymi g³osa-

mi œpiewaæ jak¹œ dziecinn¹ piosenkê, która dŸwiêcza³a z³otem i jakby szmerem m³odych list-
ków i traw.

– Pan taki bardzo mizerny... taki... – szepnê³a przymykaj¹c oczy, aby ukryæ ³zy g³êbokiego
wspó³czucia, i z wielk¹, jakby siostrzan¹ mi³oœci¹ i bólem spostrzeg³a jego wpadniête oczy,
wystaj¹ce koœci policzkowe, g³êbokie zmarszczki i siwiznê na skroniach.

– Niech mnie pani nie ¿a³uje... Mam to, czego chcia³em... Chcia³em milionów – mam, a ¿e
mi do ¿ycia nie wystarczaj¹ – to moja wina. Tak, to moja wina, ¿e zdoby³em w tej „ziemi
obiecanej” wszystko – prócz szczêœcia. To moja wina, ¿e cierpiê g³ód.

Powstrzyma³ nagle gwa³towny potok goryczy, jaki mu siê wyrwa³ z serca, bo spostrzeg³,
¿e po jej twarzy s¹cz¹ siê ³zy, a usta drgaj¹ z trudem powstrzymywan¹ boleœci¹.

I nie móg³ mówiæ widz¹c te ³zy, bo taki ¿al – taki dziki ¿al uwiesi³ mu siê ostrymi
k³ami u serca, ¿e uœcisn¹³ jej rêkê i odszed³ œpiesznie, aby siê nie zdradziæ z tym, co siê
w nim dzia³o.

– Za miasto, prêdko! – krzykn¹³ szorstko, siadaj¹c w doro¿kê.
Dr¿a³ ze wzruszenia, duszê mu obsiad³y mary przypomnieñ, wype³z³e gdzieœ z ciemni

mózgu, z najbujniejszych g³êbin serca, i przesunê³y mu siê przez mózg w obrazach tak piêk-
nych, tak opromienionych radoœci¹, uniesieniem, ¿e ca³¹ si³¹ potê¿nej woli chcia³ je powstrzy-
maæ, chcia³ nasyciæ zg³odnia³¹ duszê, chcia³ w nich utopiæ pamiêæ dnia dzisiejszego, pamiêæ
swojej obecnej nêdzy – ale nie powstrzyma³, bo na ekranie œwiadomoœci z b³yskawiczn¹ szyb-
koœci¹ rysowa³y siê ju¿ i inne obrazy, inne przypomnienia – przypomnienia wszystkich
krzywd, jakie zrobi³ Ance, wszystkie swoje winy wobec niej pope³nione. Siedzia³ odurzony
z przymkniêtymi oczyma, martwy prawie i wytê¿a³ wszystkie si³y, aby zdusiæ w sobie jakiœ
g³oœny krzyk, którym mia³ zapchane serce; aby zmóc i to serce, przebudzone jej widokiem;
te wszystkie pragnienia szczêœcia, jakie siê w nim nagle ocknê³y z si³¹ niepowstrzyman¹.
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– Dobrze mi tak, dobrze! dobrze! – myœla³ chwilami z jak¹œ dzik¹ rozkosz¹, tarzaj¹c siê
we w³asnym bólu, w poznaniu w³asnego stanu i win w³asnych. Zmóg³ siê wreszcie, pokona³
sam siebie, ale to zwyciêstwo gorzkie kosztowa³o go tyle si³, ¿e nie poszed³ nawet do ¿ony
i syna, tylko zamkn¹³ siê w swoim gabinecie, odprawi³ czekaj¹cego Mateusza i pozosta³ sam.

D³ugo le¿a³ bez ruchu i bez myœli, bo tylko jakaœ mg³awica, jakieœ zaczyny myœli wirowa-
³y mu pod czaszk¹ i zatapia³y go w stan pó³œwiadomoœci.

– Zmarnowa³em ¿ycie – powiedzia³ naraz, bezwiednie zrywaj¹c siê z otomany, ta myœl
wy³oni³a mu siê z ciemnej pracy mózgu i szarpnê³a go jak hakiem, i olœni³a strasznie bole-
snym œwiat³em.

Rozgl¹da³ siê po ciemnym pokoju, jakby nagle oprzytomnia³ i wszystko ujrza³ w nowym
œwietle.

– Dlaczego? – rzuci³ zapytanie w³asnej duszy. Otworzy³ okno i zacz¹³ rozmyœlaæ.
Gwar coraz cichszy dobiega³ s³abymi echami, miasto milk³o pogr¹¿one w odpocznieniu

i w tej s³odkiej kwietniowej nocy wiosennej.
Zielonawa ciemnoœæ, rozdzierana rozdrganymi b³yskami gwiazd, otuli³a miasto jakby w ca³un.
Z okien gabinetu widaæ by³o ogromny, ciemny rozlew miasta usypiaj¹cego, gdzieniegdzie

tylko wznosi³y siê œwietliste wyspy fabryk pracuj¹cych, których g³uchy huk, podobny do da-
lekiego szumu lasów, przynosi³ wiatr.

– Dlaczego? – myœla³ znowu skupiaj¹c siê ca³y jakby do walki, zw³aszcza z dusz¹, która
mu zaczyna³a odpowiadaæ przypomnieniami ca³ego ¿ycia, rozsnuwaniem wszystkich zwojów
dawno zapad³ych w niepamiêæ – a zmartwychwstaj¹cych teraz, w tej chwili. Nie chcia³, ucie-
ka³, rwa³ siê, ale w koñcu musia³ ulec, musia³ patrzeæ, musia³ s³uchaæ tych wszystkich g³o-
sów, jakie siê w nim podnosi³y, wiêc pochyli³ siê i z bolesn¹, okropn¹ ciekawoœci¹ –
przygl¹da³ siê samemu sobie. Przegl¹da³ ca³e istnienie swoje, ca³e czterdzieœci lat – które niby
przêdza nawiniêta na wrzeciono czasu odwija³a siê przed nim, ¿e móg³ rozpatrywaæ szczegó-
³owo, i rozpatrywa³.

Miasto ju¿ spa³o, przyczai³o siê w cieniach i przywar³o do ziemi jak polip wszystkimi
mackami fabryk, a dalekie, porozrzucane elektryczne s³oñca b³êkitnawymi Ÿrenicami patrzy-
³y w noc, stró¿owa³y œpi¹cego molocha, jak stado ¿urawi o g³owach ognistych.

– No i có¿, jestem, jaki jestem, jaki byæ musia³em – szepn¹³ hardo i wyzywaj¹co, ale nie
pozby³ siê tym rozbudzonego sumienia, nie st³umi³ tym g³osów podeptanych wierzeñ, zdra-
dzonych idea³ów, splugawionego egoizmem ¿ycia – które krzycza³y w nim, ¿e ¿y³ tylko dla
siebie, ¿e wszystko depta³, aby zadowolniæ pró¿noœæ, aby napaœæ w³asn¹ pychê, aby dojœæ do
milionów.

– Tak, jestem egoista, tak, poœwiêca³em wszystko dla kariery... – powtarza³ te s³owa tak
dobitnie, jakby siê nimi sam policzkowa³, i fala okropnej goryczy, wstydu, poni¿enia zala³a
mu serce.

Poœwiêci³ wszystko i có¿ ma teraz? Garœæ pieniêdzy bezu¿ytecznych i ani przyjació³, ani
spokoju, ani zadowolenia, ani szczêœcia, ani chêci do ¿ycia – nic... nic...

– Cz³owiek nie mo¿e ¿yæ tylko dla siebie – nie wolno mu tego pod groz¹ w³asnego nie-
szczêœcia. On o tej prawdzie wiedzia³, ale teraz dopiero j¹ odczu³ i poj¹³ w ca³ej g³êbokoœci.

– Dlatego ja przegra³em w³asne szczêœcie – myœla³ wspominaj¹c Ankê i pod wp³ywem tego
przypomnienia napisa³ do niej d³ugi list prosz¹c o wskazówki, potrzebne mu do za³o¿enia
ochrony dla dzieci swoich robotników.
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Pocz¹³ znowu rozmyœlaæ, ale ju¿ szuka³ dróg wyjœcia z dzisiejszego stanu do celu ja-
kiegoœ na to d³ugie jutro – o którego nudzie myœla³ z przera¿eniem. Godziny p³ynê³y
wolno, miasto spa³o, ale spa³o niespokojnie, gor¹czkowo – bo przez pohaftowany œwia-
t³ami nocny tuman, jaki je obla³, przebiega³ czasem dreszcz jakiœ, to znowu rozlega³ siê
jêk g³êboki, przeci¹g³y, bolesny jakby jêk maszyn spracowanych, ludzi mordowanych lub
drzew skazanych na zag³adê; to jakiœ krzyk zrywa³ siê z g³êbi pustych ulic, drga³ chwilê
i roztapia³ siê w milczeniu – to jakieœ nieodgadnione drganie, pe³ne b³ysków tajemni-
czych, g³osów, p³aczów, szlochañ, œmiechów – ca³a gama przesz³ego czy jutrzejszego
¿ycia rozlewa³a siê po mieœcie i by³a niby marzeniem sennym tych murów, drzew spowi-
tych w mroki, ziemi zmordowanej...

To chwilami panowa³a tak g³êboka, przera¿aj¹ca cisza, ¿e mo¿na by³o wyczuæ pulsacjê
tego uœpionego olbrzyma, który przywar³ do ziemi i spa³ tak ufnie jak dzieciê na piersiach
matki.

Tylko daleko, poza murami, hen w polach, dooko³a tej „ziemi obiecanej”, w g³êbiach nie-
odgadnionych nocy wrza³ ruch jakiœ, rozlega³y siê szmery g³osów, turkoty, szumy, echa œmie-
chów, ³kañ, przekleñstw.

Wszystkimi drogami, po³yskuj¹cymi ka³u¿ami wód wiosennych, które bieg³y ze wszyst-
kich krañców œwiata do tej „ziemi obiecanej”, wszystkimi œcie¿kami, co siê wi³y wskróœ pól
zieleniej¹cych i sadów kwitn¹cych, wskróœ lasów pe³nych zapachów brzóz m³odych i wiosny,
wskróœ wiosek zapad³ych, moczarów nieprzebytych – ci¹gnê³y t³umy ludzi, setki wozów
skrzypia³o, tysi¹ce wagonów lecia³o jak b³yskawice, tysi¹ce westchnieñ wznosi³o siê i tysi¹-
ce rozpalonych spojrzeñ rzuca³o siê w ciemnoœæ z upragnieniem i gor¹czk¹ szukaj¹c kontu-
rów tej „ziemi obiecanej”.

Z równin odleg³ych, z gór, z zapad³ych wiosek, ze stolic i z miasteczek, spod strzech i z
pa³aców, z wy¿yn i z rynsztoków ci¹gnêli ludzie nieskoñczon¹ procesj¹ do tej „ziemi obieca-
nej”. Przychodzili u¿yŸniaæ j¹ krwi¹ swoj¹, przynosili jej si³y, m³odoœæ, zdrowie, wolnoœæ
swoj¹, nadzieje i nêdze, mózgi i pracê, wiarê i marzenia.

Dla tej „ziemi obiecanej”, dla tego polipa pustosza³y wsie, ginê³y lasy, wycieñcza³a siê
ziemia ze swoich skarbów, wysycha³y rzeki, rodzili siê ludzie, a on wszystko ssa³ w siebie
i w swoich potê¿nych szczêkach mia¿d¿y³ i prze¿uwa³ ludzi i rzeczy, niebo i ziemiê, i dawa³
w zamian nielicznej garstce miliony bezu¿yteczne, a ca³ej rzeszy g³ód i wysi³ek.

Karol rozmyœlaj¹c chodzi³ i czêsto, i d³ugo patrzy³ na miasto i w noc, która ju¿ na wscho-
dzie poczyna³a bledn¹æ. Zorze rozs¹cza³y siê z wolna w zielonawym zmroku, jaskó³ki zaczê-
³y œwiergotaæ pod dachem oran¿erii, a ch³odny, œwie¿y powiew poranku porusza³ z wolna
drzewami. Stawa³o siê coraz jaœniej, ju¿ najbli¿sze dachy po³yskiwa³y zamatowan¹ blach¹
spod zwojów mgie³, a ruiny fabryki Bauma starego stawa³y siê coraz widoczniejsze, porwane
œciany, wybite okna, zrujnowane kominy wy³ania³y siê jakby z ziemi i czernia³y smutno po³a-
manym szkieletem.

Borowiecki siê uspokoi³, ju¿ znalaz³ drogê na jutro, ju¿ widzia³ jasno cel dalszego ¿ycia –
zerwa³ z samym sob¹, podepta³ ca³¹ swoj¹ przesz³oœæ, czu³ siê teraz jakby nowym cz³owie-
kiem, smutnym, ale silnym i gotowym do walki.

By³ bardzo blady, postarza³ siê znacznie przez tê noc jedn¹, g³êboka zmarszczka ry³a mu
siê przez czo³o, a na twarzy osiad³ i jakby zastyg³ wyraz determinacji wykutej d³utem bole-
snego poznania.
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– Przegra³em w³asne szczêœcie!... Trzeba je stwarzaæ dla drugich – szepn¹³ wolno i moc-
nym, mêskim spojrzeniem, jakby ramionami niez³omnych postanowieñ, ogarn¹³ miasto uœpio-
ne i te obszary nieobjête, wy³aniaj¹ce siê z mroków nocy.

Ouarville – Pary¿ 1897/8
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PRZYPISY

1 fein (niem.) – fajnie, œwietnie.
2 Morgen – skrót od niem. guten Morgen: dzieñ dobry.
3 grêple – urz¹dzenie s³u¿¹ce do rozczesywania i czyszczenia bawe³ny, we³ny, lnu itp.
4 geszeft (z niem.) – interes, zw³aszcza korzystny.
5 fisz (niem. Fisch) – ryba.
6 prokura – pe³nomocnictwo.
7 Lodzermensch (z niem.) – dos³.: cz³owiek  z £odzi; tu: bezwzglêdny cz³owiek interesu.
8 oficjalista – urzêdnik.
9  „Punch” – ilustrowany tygodnik satyryczno-humorystyczny, wyd. od 1814 r. w Londynie.
10 bojka – rodzaj tkaniny bawe³nianej lub we³nianej.
11 kort – ciê¿ka, zwarta tkanina we³niana.
12 watson – urz¹dzenie s³u¿¹ce do farbowania tkanin.
13 centryfuga (przestarz.) – wirówka.
14 blichownia – dzia³ fabryki w³ókienniczej, zajmuj¹cy siê bieleniem tkanin.
15 butersznicik – (niem. Butterschnitte) – kromka chleba lub bu³ka z mas³em; kanapka.
16 koszerny – rytualnie czysty zgodnie z ¿ydowskimi przepisami religijnymi.
17 Weber (niem.) – tkacz.
18 bitte, zahlen! (niem.) – proszê p³aciæ!
19 Bier (niem.) – piwo.
20 garçon (fr. garson) – kelner w restauracji lub kawiarni.
21 Warum? (niem.) – dlaczego?
22 pachciarz (przestarz.) – dzier¿awca.
23 tabetycznie (z ³ac.) – jak tabetyk, tj. cz³owiek chory na tabes (wi¹d rdzenia krêgowego).
24 ba³agan – dawniej: stragan, buda jarmarczna.
25 Reisender (niem.) – agent handlowy.
26 bares Geld (niem.) – gotówka.
27 nachname (niem. Nachname) – p³atne przy odbiorze.
28 Witz (niem.) – ¿art, kawa³.
29 keine (niem.) – ¿adne.
30 pokuti³ niemno¿eczko (ros.) – pohula³em troszeczkê.
31 ganz-pommade (niem. ganz Pomade) – wszystko jedno.
32 ¿ardinierka (z fr.) – ozdobna stoj¹ca pó³ka lub rodzaj stoliczka do kwiatów doniczkowych.
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33 brusz (niem. Bursche) – tu: m³ody cz³owiek beztrosko u¿ywaj¹cy ¿ycia.
34 en gros (fr.) – w ca³oœci, hurtem; tu: na wielk¹ skalê.
35 rotunda – d³ugi p³aszcz damski, skrojony w kszta³cie ko³a, modny w XIX w.
36 hande³es (przestarz.) – uliczny ¿ydowski handlarz starzyzn¹; tu: starzyzna.
37 Pociejów – warszawskie targowisko, ulokowane wokó³ pa³acu rodziny Pociejów, na którym handlowano tan-

det¹; tu: symbol tandety i nie³adu.
38 siabas (z jidysz szabas) – œwi¹teczny dzieñ odpoczynku, obchodzony przez ¯ydów, trwaj¹cy od zachodu s³oñ-

ca w pi¹tek do zachodu s³oñca w sobotê.
39 fertig (niem) – gotowy.
40 folusznik – robotnik w fabryce w³ókienniczej, zajmuj¹cy siê spilœnianiem tkanin.
41 orzydle (gwar.) – przednia czêœæ ko³nierza.
42 echt (niem.) – prawdziwie.
43 Zeit is Geld (niem.) – czas to pieni¹dz.
44 majufes (z hebr.) – ¿ydowska pieœñ, œpiewana podczas niektórych obrzêdów religijnych i zwyczajowych.
45 chartez (z fr.) – likier francuski.
46 osêdzielina (daw.) – szron.
47 ewikcja – porêczenie, zabezpieczenie.
48 fracht (niem.) – przewóz towarów, towary przewo¿one.
49 stergn¹æ (gwar.) – przepaœæ; umrzeæ.
50 bejcz (z niem.) – bejca, roztwór barwnika s³u¿¹cy do barwienia materia³ów, skóry i drewna.
51 facjata (daw.) – czêœæ frontowej œciany budynku zas³aniaj¹ca dach.
52 croisa (z fr.) – kroaza: tkanina bawe³niana, we³niana lub jedwabna o skoœnym splocie.
53 majolika – rodzaj fajansu w specjalny sposób barwionego i wypalanego.
54 langsam (niem.) – powoli.
55 similia similibus curantur (³ac.) – podobne rzeczy leczy siê podobnym – zasada homeopatii i medycyny ludowej.
56 sznelowy (z fr.) – wykonany z tkaniny jedwabnej, stosowanej tak¿e do wyrobu kotar, chust itp.
57 rysaki – konie przyuczone do bardzo szybkiego k³usa.
58 melan¿ (z fr.) – pomieszanie ró¿nych rzeczy, mieszanina; tu: kawa z mlekiem.
59 Gründer (niem.) – spekulant.
60 zal (z niem.) – p³aciæ.
61 hawelok – p³aszcz mêski bez rêkawów, z peleryn¹ noszony w drugiej po³owie XIX i na pocz¹tku XX w.
62 Bier-Hall (niem. Bierhalle) – piwiarnia.
63 Fest (niem.) – uroczystoœæ, œwiêto.
64 Gross-familien-Pleitenfest (niem. Groß-Familien-Pleiten-Fest) – swieto bankructwa wielkich rodzin.
65 panopticum (niem. Panoptikum) – wystawa, muzeum zawieraj¹ce zbiór osobliwoœci.
66 mecher (niem. Macher) – potocznie: specjalista; w znaczeniu negatywnym: spekulant, oszust.
67 szemat (daw.) – schemat, uogólnienie.
68 en détaile (fr. en détail) - szczegó³owo.
69 intercyza (z ³ac.) – przedœlubna umowa maj¹tkowa.
70 Bums (niem.) – tani lokal nocny.
71 bengalina – lekka tkanina jedwabna lub bawe³niana.
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72 miazmaty (daw.) – zaduch, niezdrowe powietrze.
73 Schwam-drüber (niem. Schwamm drüber) – nie mówmy o tym wiêcej.
74 Verflucht! (niem.) – do diab³a!
75 Aluzja do groŸby zes³ania na Syberiê.
76 famulus (³ac.) – zaufany s³uga.
77 fil de cosy (fr. fil d’Ecosse) – fildekosy: wyroby dziewiarskie, zw³aszcza poñczochy, wykonane z przêdzy ba-

we³nianej przypominaj¹cej jedwab.
78 glasa – licha tkanina bawe³niana u¿ywana na podszewki.
79 majtki – tu: spodnie.
80 p³ocha – w warsztacie tkackim: rodzaj grzebienia o szerokoœci tkaniny.
81 patarafka (z fr.) – podk³adka pod lampê lub lichtarz.
82 knot – roœlina wodna; trzêsid³o pospolite.
83 in saecula saeculorum (³ac.) – na wieki wieków.
84 litkup – poczêstunek z okazji kupna lub sprzeda¿y.
85 facjendowaæ (z ³ac.) – prowadziæ operacje handlowe.
86 delirium tremens (³ac.) – majaczenie alkoholowe, ostra choroba psychiczna wystêpuj¹ca u na³ogowych alko-

holików.
87 fiks (z fr.) – sta³y dzieñ przyjêæ towarzyskich.
88 ganz fiksatuar – ¿art s³owny, nawi¹zuj¹cy do niemieckiego ganz Pomade.
89 kurantny – gotówkowy.
90 forminga (z gr.) – kitara: starogrecki instrument strunowy.
91 cicerone (w³.) – cz³owiek zajmuj¹cy siê oprowadzaniem turystów po miejscach zabytkowych.
92 Münchenbier (niem.) - piwo monachijskie.
93 Médaille d’or (fr.) – z³oty medal.
94 landszaft (niem. Landschaft) – obraz maj¹cy ma³¹ wartoœæ artystyczn¹; dawniej zw³aszcza obraz przedstawia-

j¹cy pejza¿.
95 Ah, mon Dieu, mon Dieu! Tres joli, tres joli! (fr.) – Ach, mój Bo¿e, mój Bo¿e! bardzo zabawne, bardzo za-

bawne!
96 Tres joli, mon cher Bernard! (fr.) – Bardzo zabawne, mój drogi Bernardzie!
97 Immer langsam voran, langsam! (niem.) –  Zawsze powoli przed siebie, powoli!
98 polnische Misch-Masch (niem. polnischer Misch-Masch) – polski ba³agan.
99 Voila! (fr.) – Oto patrz!
100 Liberté, fraternité, égalité (fr.) – wolnoœæ, braterstwo, równoœæ – has³o Wielkiej Rewolucji Francuskiej w 1793 r.
101 katzenjamer (niem. Katzenjammer) – potocznie: kac, z³e samopoczucie po wypiciu wiêkszej iloœci alkoholu.
102 ataman koszowy – dowódca Kozaków na Siczy Zaporoskiej.
103 frytura (z fr.) – t³uszcz jadalny, odporny na dzia³anie wysokiej temperatury.
104 kraszuarka – spluwaczka.
105 Glück (niem.) – szczêœcie.
106 wañtuch (z niem.) – wór z grubego p³ótna konopnego.
107 coupé (fr.) – przedzia³ w wagonie kolejowym.
108 woj³ok – niskogatunkowy filc, u¿ywany do wyrobu obuwia tekstylnego, jako materia³  izolacyjny itp.
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109 pud – dawna rosyjska jednostka masy równa 16,38 kg.
110 herein! (niem.) – proszê wejœæ.
111 buchalter (z niem.) – ksiêgowy.
112 kufa – tu: nos.
113 Oberkellner (niem.) – szef kelnerów.
114 Vaterland (niem.) – ojczyzna.
115 czamara – wierzchni ubiór mêski, dopasowany do figury, z ozdobnymi guzikami.
116 potrzeby – tu: dodatki krawieckie do ubioru (guziki, sprz¹czki itp.).
117 sznyt (z niem.) – wytwornoœæ, szyk.
118 passives Genie – bierny duch, geniusz.
119 jest ju¿ ausgespilt (z niem.) – jest ju¿ skoñczony.
120 sztosowaæ (z niem.) – zderzaæ siê, przesuwaæ.
121 szlusowaæ (z niem.) – wyrównywaæ, zwieraæ szeregi
122 mente captus (³ac.) – niespe³na rozumu.
123 interwal (z ³ac.) – przerwa.
124 kalikowaæ – pompowaæ powietrze do miechów organów dawnego typu za pomoc¹ dŸwigni no¿nej.
125 cajk (cajg, z niem.) – mocna tkanina bawe³niana, u¿ywana zwykle na ubrania robocze.
126 fort (niem.) – ci¹gle.
127 strycharz (z niem.) – robotnik ceglarski.
128 tanckrenchen (z niem.) – kó³ko taneczne.
129 sztil (niem. stil) – cicho.
130 opona – tu: pokrowiec.
131 polnische Wirtschaft (niem.) – polska gospodarka.
132 fluksja (z r.) – obrzêk twarzy powsta³y w powodu procesów zapalnych.
133 rendes-vous (fr.) – schadzka, randka.
134 tok – pod³oga ubita z gliny.
135 pince-nez (fr.) – rodzaj binokli, podtrzymywanych rêk¹ za ma³y uchwyt.
136 szylkret (z niem.) – masa rogowa, otrzymywana z p³ytek okrywaj¹cych pancerz ¿ó³wi morskich.
137 fin de siecle’u (fr.) – dos³.: koniec wieku, dekadenckie tendencje w ¿yciu spo³ecznym i kulturze koñca XIX w.
138 szajgec (z jidysz) – ³obuz
139 nobl (z fr.) – szlachetnie, w dobrym tonie.
140 Kirche (niem) – koœció³.
141 savoir-vivre (fr.) – zasady dobrego wychowania.
142 fajer (niem. Feuer) – ogieñ.
143 Jugend (niem.) – m³odzie¿.
144 Tingeltangel (niem.) – podrzêdna kawiarnia lub restauracja, w której odbywa³y siê wystêpy piosenkarzy, tan-

cerzy itp.
145 danse du ventre (fr.) – taniec brzucha.
146 zabieraæ znajomoœæ – zawrzeæ znajomoœæ.
147 filipika – ostre wyst¹pienie s³owne przeciwko komuœ lub czemuœ, gwa³towna mowa oskar¿ycielska.
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148 status quo (³ac.) – stan istniej¹cy w danej chwili.
149 banhof (niem. Bahnhof) – dworzec.
150 brankard (z fr.) – tu: wagon towarowy.
151 Wilkommen (niem.) – witamy.
152 emablowaæ (z fr.) – otaczaæ szczególnymi wzglêdami, bawiæ, zabawiaæ, zw³aszcza kobiety.
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